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Sammanfattning  
 

Idag råder en ny industriell revolution, Industri 4.0 som har en stor påverkan på de svenska 

industrierna och dess utveckling. För att fortsätta vara ledande inom kvalitativ tillverkning 

måste Sverige satsa på digitaliseringen, som skapar förutsättningar och nya lösningar för 

industrin. Genom att implementera nya teknologier i industrin kommer Sverige att fortsätta att 

vara i framkant. Den svenska industrin ställer nu allt högre krav på kvaliteten vilket medför ett 

högt antal kvalitetskontroller för att minimera reklamationer.  

 

Målet med detta projekt har varit att utveckla en produkt som effektiviserar industrin genom 

att underlätta kvalitetskontroller med hjälp av att implementera en ny teknologi, Augmented 

Reality.  

 

ProInspect är en applikation som effektiviserar kvalitetskontroller med hjälp av digitala 

manualer samtidigt som systemet kan avgöra om detaljen är godkänd eller inte vid en 

mätkontroll. ProInspect skapar även en spårbarhet genom datalagring av alla kontroller och 

uppgifter. Genom ett hållbart resursutnyttjande ser framtiden ljus ut för ProInspect, som är en 

innovativ lösning med nyutvecklad teknologi. 
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Abstract 

  

A new revolution, industry 4.0 have a major impact on the swedish industry and its 

development. In order to continue to be a country that is in the front of qualitative 

manufacturing, Sweden must invest in digitalisation which creates the conditions and 

contribute to new technologies to the industry. By implementing new technologies to the 

industry, sweden continues to be at the forefront. Swedish industries require higher demands 

on quality within the products and this lead to high numbers of quality controls.  

 

The purpose with this project has been to develop a product that helps the industry to become 

more efficient by facilitating the quality controls by implementing the new technology 

Augmented Reality.  

 

ProInspect is an application that in a efficient way contributing the quality controls together 

with digital manuals. The system can determine whether the item is approved or not after the 

control. ProInspect also creates a traceability through data storage of all the executed controls 

and tasks. Through sustainable utilization, the future seems promising  for ProInspect. The 

product is an innovative solution with new developed technology that is in the forefront of 

digitalisation. 
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Förord 

 

Denna rapport är en del av examensarbetet ProInspect som genomförts vid 

Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Halmstad i Halmstad. Projektet har genomförts av Lina 

Johansson och Linnea Sagerström i kursen Examensarbete inom produktutveckling och 

innovationsledning (22.5 hp). 

 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till Rakel Hed och Josef Christoffersson på Schneider 

Electric som hjälpt oss att slutföra projektet och möjliggjort att vi har kunnat utveckla en färdig 

produkt. Vi vill även passa på att tacka Urban Thuresson på IUC för vägledning och hjälp under 

projektets gång. Till sist vill vi tacka vår handledare Hans-Erik Eldemark och vår examinator 

Leif Nordin, som stöttat och väglett oss under projektets gång! 
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1. Inledning  

Följande inledande kapitel ger läsaren en grundläggande förståelse av examensarbetet. Nedan 

presenteras projektets bakgrund, syfte, mål samt avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

I slutet av 1700 talet påbörjades en av historiens mest rationella förändring världen över. 

Förändringen började i Storbritannien och fick namnet industriella revolutionen. 

Industrialiseringen började sedan sprida sig utanför Storbritannien. Sverige industrialiserades 

ganska så sent, i mitten av 1800 talet skriver Mckay,J. Hill, B. & Buckler, J (1992) i boken ”A 

History of world Societ”y . 1 

 

Cirka 1,1 miljoner företag uppgavs vara registrerade i Sverige enligt en undersökning som 

gjordes i November 2018. Enligt statistiska centralbyrån så var 14 % av Sveriges registrerade 

företag mot branschen industri, vilket motsvarar ungefär 160 000 antal företag. Registreringen 

mot tillverkningsindustrin beräknas uppkomma till totalt 50 765. 2 

 

Industri 4.0 är en ny pågående industriell revolution där innebörden är att skapa smarta fabriker 

genom att använda sig av uppkopplade maskiner. För företagens del ska detta generera kortare 

ledtider och ställtider, förebygga flaskhalsar och reducera driftstopp, öka flexibiliteten och 

generera snabbare dataprogrammering.  

 

En stor del av industri 4.0 är digitaliseringen. Det är en stor utveckling som ständigt integrerar 

nya teknologier i samhället. Digitalisering eller digital transformation som det även kallas, är 

en process där man med nya tekniker påverkar samhället kontinuerligt. Digitalisering är en 

förändringsfaktor gällande företagens tjänster, affärsmodeller samt människans sätt att 

kommunicera med omvärlden. Arbetet förändras samtidigt som vardagen anpassas utefter 

digitaliseringen och sakta följer utvecklingen, för att förändra och förbättra samt effektivisera 

dagens samhälle och utnyttja de nya framtagna tekniker. 3 

 

Genom industri 4.0 och dess utbredning så har det även tillkommit striktare kvalitetskontroller 

kring produktionen. Detta på grund av att man tagit bort mycket av den fysiska arbetskraften 

och ersatt den med robotar och maskiner. Det genererar till att kraven stärks på arbetet genom 

att det har genomförts stora förändringar i arbetsprocesser.  4 

 

Ett av Sveriges större företag inom industrin beräknar att deras kvalitetskontroll avdelning utför 

omkring 55 000 olika kontroller i månaden vilket motsvara omkring totalt 700 000 stycken 

 
1 http://www.historia2.se/historia123/?p=537  
2 https://www.ekonomifakta.se/fakta/foretagande/naringslivet/foretag-per-bransch/ 
3https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/09/02/what-is-industry-4-0-heres-a-super-easy-explanation-

for-anyone/#4fd0f3209788 

 
4 https://www.nyteknik.se/industri/sa-kommer-industri-4-0-paverka-var-stalproduktion-6925181  
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kontroller årligen. Då kontrolleras råvaror, de olika materialen i processer samt slutprodukter 

innan utleverans till kund. 5  

 

1.2 Behov och problemformulering  

I dagens industri finns det brister som bidrar till att det finns stor potential till att utveckla nya 

lösningar och på så sätt effektivisera olika processer. Ett stort problem många företag finner är 

dyra reklamationer på grund av fel vid produktion samt att det finns kvalitetsfel på de 

levererade produkterna som har gått ut till kund. För att förhindra dessa problem så krävs det 

ett flertal kvalitetskontroller och speciell kompetens behövs för att kunna hantera dessa 

problem. Identifieras dessa problem i ett tidigt skede i produktionsflöde förenklar det att kunna 

tillsätta åtgärder.  

 

Processen som har identifierats som ineffektiv är kvalitetskontroller. På grund av att utförandet 

av en kvalitéskontroll tar mycket tid genom att det sköts manuellt och då bidrar detta till  en 

ineffektiv produktivitet. Därav klarar inte företagen av att leverera sina utsatta leveranstider 

och påföljden blir sämre kundrelationer. Företag kan även behöva utföra kontinuerliga 

kvalitetskontroller för att minimera reklamationer och driftstopp för att ständigt arbeta efter 

nya förbättringar.  

 

Kontrollerna som utförs idag kräver utbildning och kompetens samt är tidskrävande. Detta 

medför att många industrier inte har ett högt kapacitetsutnyttjande gällande dessa kontroller. 

Dessa produktionsfel som även bidrar till onödiga alternativ oförutsägbara driftstopp är en stor 

del till varför kvalitéskontroller behövs inom industrin. Produktionsfel som inte upptäcks i 

tidigt skede skapar stora reklamationer och kostnader. En effektivisering gällande 

kvalitetskontroller, bidrar till att onödig tid reduceras och personalen behöver inte en specifik 

utbildning samt minimerar kraven i produktionen.  

 

1.3 Syfte  

Att skapa ett lätthanterligt arbetssätt att kontrollera och inspektera detaljer i produktionen som 

inte kräver utbildning för att tidigt kunna identifiera produktionsfel samt minska arbetstid och 

onödig driftstopp i industrin. Syftet är att underlätta för företag att kunna göra regelbundna 

kontroller för att generera jämn kvalitet. 

 

 

 

 
5 https://www.hoganas.com/sv/insikt/nyheter/2018/kvalitetskontrollen/ 
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1.4 Mål  

1.4.1  Projektmål 

Målet är att ta fram en programvara som underlättar kvalitéskraven på ett effektivt sätt. 

Programvaran ska uppfylla kraven och kan demonstrera idén på ett enkelt och användbart sätt. 

Att kunna applicera programvaran och demonstrera samt ha ett färdig produkt att presentera på 

Utexpo 2019.  

 

1.4.2 Effektmål 

Med den färdigutvecklade programvaran kommer industrins kvalitéskontroller att ha 

effektiviseras genom att enkelt kunna utföra kontroller. Effektmålet genererar även till mindre 

driftstopp, ökad kunskap för operatörerna, färre reklamationer genom en ökad effektivitet och 

detta bidrar i sin tur till reducerad kostnad.  

 

1.5 Avgränsning  

1.5.1 Projekt  

Programvaran skall enbart utvecklas i avsikt att användas som en demonstration av konceptet 

för potentiella kunder. Den skall fungera som ett underlag att vidareutveckla och kunnas 

färdigställas för framtida försäljning.   

 

1.5.2 Programvara 

Programvaran som används i produkten tillhör Schneider Electric och det används för att kunna 

skapa en demonstration av produkten och dess tilltänkta funktioner. För framtida försäljning 

ska en egenutvecklad programvara användas och endast tillhöra ProInspect.  
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2. Projektbeskrivning  

Kapitlet redogör projektets organisation, vilket inkluderar intressenter och nyckelpartners som 

kommit i kontakt med projektet, samt projektets ekonomiska översikt, tidsplan och risker. 

 

2.1 Projektorganisation 

2.1.1 Projektgrupp 

Projektgruppen består utav projektledarna Linnea Sagerström och Lina Johansson, 

Utvecklingsingenjörer, som ansvarar för projektets planering och utvecklingen av projektet  

samt att uppsatta mål uppfylls inom den utsatta tidsramen. Projektgruppen ska även ansvara 

för att resultatet motsvarar förväntningar och uppnå de uppsatta kraven.  

 

2.1.2 Intressenter  

Hans-Erik Eldemark - Handledare  

Urban Thuresson - Samrådande handledare IUC  

Rakel Hed - Samrådande samarbetspartner Schneider Electric  

Josef Christoffersson- Samrådande samarbetspartner Schneider Electric  

Tobias Grönberg - Extern konsult i programmet Unity. 

Leif Nordin - Examinator för projektet och rektor för Utvecklingsingenjörsprogrammet 

 

2.2 Ekonomisk översikt  

Projektet kostnader har främst finansierats av Almi Företagspartner i form av stipendium samt 

ett stipendie från Fåhres stiftelse via Halmstad Högskola. Se bilaga 1 Budget.  

 

2.3 Tidsplan  

Projektet har innefattat några obligatoriska moment med riktlinje samt deadlines För en mer 

detaljerad tidsplan se bilaga 2 Gantt-schema  

 

2.4 Projektrisker  

I projektets uppstart analyserades projektets risker samt inverkan på projektet i en riskanalys. 

Se bilaga 3 Riskanalys. 

 

2.5 Nyckelpartner 

Under projektets gång skapades ett samarbete med företaget Schneider Electric som kunde 

erbjuda expertis och bidrog med en färdigprogrammerad mjukvara. Ett samarbete inleddes och 

programmeringen sker i samråd med projektgruppen och Schneider Electric för att uppnå 

optimala resultat. Kontaktperson samt handledare vid Schneider Electric är Rakel Hed i samråd 

med Josef Christoffersson.  
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2.5.1 Presentation av nyckelpartner 

Schneider Electric är en global elektroteknik koncern med huvudkontor i Paris. De har 

verksamhet i över 100 länder med ungefär 150 000 anställda. Schneider Electric är ledande 

inom den digitala omvandling av energihantering och automation i bostäder, fastigheter, 

datacenter, infrastruktur och industrier. Något som Schneider Electric arbetar med är bland 

annat EcoStruxure, som är en egenframtagen mjukvara som knyter samman olika 

systemlösningar. Det finns också verksamheter inom smarta städer och operativsystem för 

smart energihantering och analys. 
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3. Metod för innovationsledning och projektutveckling  

Följande kapitlet beskrivs de metoder som projektgruppen valt att använda för projektets 

utveckling. Vid val av metoder har det varit anpassning och flexibilitet samtidigt som den 

tillhandahållna kompetensen ska användas effektivt. 

 

3.1 Produktutvecklingsprojekt       

Traditionell produktutveckling är idag en detaljstyrd planering med tydliga riktlinjer. Genom 

att marknaden växer och blir mer konkurrenskraftig är det svårare att arbeta med just 

traditionell produktutveckling. Det är istället vanligare att arbeta efter agila metoder på grund 

av dess frihet utan detaljerade tidsplaner. Eftersom att projektets krav och förutsättningar kan 

ändras under arbetstiden ökar effektiviteten och flexibiliteten samtidigt som ett tydligare 

resultat kan optimeras. Ottosson. S, (1999). 

 

3.1.1 Dynamisk produktutveckling  

Dynamisk produktutveckling (DPD)  beskriver en flexibel anpassning till skiftande 

omständigheter. Det är en mycket effektiv produktutvecklingsmetod. Egenskaperna som DPD 

kännetecknar är vision, tempo och självorganisation där fokus ligger på att nå målet. När man 

väljer att styra med vision så vinner man flexibilitet och uppkomsten av nya möjligheter 

utnyttjas och onödigt arbete undviks skriver Holmdahl, L. (2016) i boken Lean Product 

Development på Svenska 2.0.  

 

3.1.2 Agil projektledning  

Agil projektledning är en stil som går ut på att arbeta på ett flexibelt och lättrörligt sätt. Syftet 

är att använda metoder som främjar lättrörlighet och är ett smidigt arbetssätt. Dess flexibilitet 

ger möjligheten till att ständigt utvecklas och förbättras på grund av att projektet går att 

anpassa och förändra under tidens gång. Metoden är bra att använda när kraven kan komma 

att förändras under arbetets gång. Holmdahl. L, (2016). 

 

3.1.3 Push and pull 

Denna metod innefattar två olika sätt att arbeta utefter. Push metoden bygger på att felsteg och 

misslyckanden uppmärksammas och en detaljerad tidsplan styr arbetet. Pull innebär att det 

positiva tas fram i arbetet och där beröm är en viktig faktor. I uppstarten av ett nytt projekt kan 

det vara svårt att följa en specifik tidsplan då det kan vara svårdefinierat vad exakt det är som 

behövs göras. Genom att projektgruppens medlemmar får positiv respons och beröm så skapar 

detta förhoppningsvis en motivation och driv hos projektmedlemmarna till att fortsätta vilja 

leda projektet framåt. Tonnqvist. B, (2012). 
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4. Metod för projekt  

Detta kapitel redogör vilka metoder som använts för att uppnå examensarbetets syfte och mål 

på bästa sätt. Det har varit av stor vikt att strukturera projektet i form av planering och 

dokumentering.  

 

4.1 Projektplanering  

4.1.1 GANTT-schema 

Ett GANTT- schema är en tidsplanering som ska hjälpa projektet framåt genom olika 

aktiviteter och kunna ta sig förbi diverse milstolpar. Det ger en tydlig bild över projektets 

tidsåtgång och maximerar processen till att slutföra projektet. Flaskhalsar  kan lätt bildas och 

projektet kan bli svårhanterligt eftersom schemat inte fokuserar på resurser som tillhandahålls 

utan bara på själva handlingsplanen (Holmdahl. L, 2016)  

 

4.1.2 Visuell planering  

Visuell planering är en metod som används för att visualisera planeringen på ett tydligen sätt 

genom att skapa en enkel överblick över arbetsmomenten. Denna metod skapar struktur samt 

engagemang, vilka gör det enklare att upptäcka avvikelser och gynnar förbättringsarbetet. På 

grund av den tydliga överblicken skapa det en förståelse för projektet och tillvägagångssättet. 

Se bilaga 4 Visuell planering.  

(Holmdahl. L, 2016) 

 

4.1.3 FMEA analys 

FMEA-analys, står för Failure Mode and Effect analysis, det är en systematiskt metod för att 

försöka förutsäga möjliga fel i ett tidig skede och kunna utvärdera problemen för att skapa 

åtgärder som förhindrar problemen direkt. Genom att ranka de olika vikterna på olika risker 

möjliggöra man ett enkelt system, där man hittar de problem som är störst som bör fokusera på 

att åtgärda. Det finns 7 stycken steg att följa i en FMEA-analys skriver Holmberg, G. Lönnqvist 

Å (1997) i boken Säkra produkter: handbok i tillämpad tillförlitlighetsteknik. Se bilaga 5 

FMEA-analys. 

 

4.2 Idegenerering 

4.2.1 Brainstorming  

Brainstorming är en metod som genererar till att hitta nya idéer och syftar till kreativt 

nytänkande. Det innebär också att man presenterar flera olika idéer för att hitta bästa möjliga 

lösning som hindrar att eventuella problem uppstår (Österlin. K, 2003). 
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4.2.2 Förstudie  

En förstudie görs för att få en klar förståelse vilka förutsättningar projektet har. Omfattningen 

av projektet visas i förstudien och även nuläget analyseras. Det kartläggs även vilka 

intressenterna är. Vidare in i processen för projektet så bedöms även affärsnyttan när projektet 

är genomfört och lösningsförslag tas fram. En noggrann utförd förstudie sparar tid längre fram 

i projektet. (Tonnqvist. B, 2012) 

 

4.3 Informationsdelning 

4.3.1 Dokumentation  

I ett produktutvecklingsprojekt är det viktigt att föra kontinuerlig dokumentation av arbetet för 

att inte viktig information ska glömmas bort och på ett smidigt sätt kunna se vilka 

tillvägagångssätt som har använts. Detta för att kunna se tillbaka på processen och kunna 

urskilja val som haft en påverkan på projektet i olika riktningar. En tydlig dokumentation 

underlättar för att se om ett beslut påverkade projektet negativt för att sedan kunna testa nya 

alternativa lösningar. När det kommer till patenttvister kan en dokumentation av arbetet vara 

avgörande för de inblandade parterna. (Ottosson. S, 1999)   

 

4.3.2 Veckomöten   

Det är viktigt för projektet att regelbundna möten hålls för att få en struktur på arbetet. Det är 

lämpligt att det går någon vecka mellan mötena och att det finns en dagordning samt ett tydligt 

syfte med mötet för att det ska bli så effektivt och kunna generera resultat. Utan några kriterier 

och riktlinjer inför ett möte kan det lätt ge otydlig struktur och ingen relevant information kan 

användas. Dokumentation är även en viktig faktor för att viktig information inte ska glömmas 

bort vid ett senare tillfälle. (Tonnqvist. B, 2012)  

 

4.4 Marknadsanalys 

4.4.1 Marknadsundersökning  

För att få en bredare inblick av hur marknaden ser ut är det vanligt att samla in relevant data 

för att få en förståelse av hur användaren har för inställning till tjänster, företag och produkter. 

En specifik målgrupp väljs ofta ut och analyseras efter olika parametrar för att hjälpa företag 

att bedöma marknadens potential. Det kan vara i form av intervjuer, enkäter och 

undersökningar. (Kotler. P, 2013)     

 

4.4.2 SWOT-analys 

SWOT-analys användas vid vald lösning. Där huvudsyftet är att granska styrkor, svagheter, 

hot och möjligheter i valda strategin. Modellen används i samband med strategisk planering 

och marknadsplanering. (Kotler. P, 2010). Se bilaga 6 SWOT-analys. 
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4.4.3 Business model canvas  

Canvas modellen är en affärsmodell som beskriver en affärsidé. Även hur verksamheten ska 

leverera, utveckla och nå ut till specifik målgrupp. Det skapar en bild av vilka kunder man vill 

nå ut till med hjälp av en viss affärsidé. (Osterwalder. A, 2004). Se figur 20 8.2 Business Model 

Canvas. 

                                                                         

4.4.4 Porters 5 forces  

Utifrån fem specifika faktorer så görs det en uppfattning hur attraktivt ett företag är inom en 

viss bransch. Det finns fem olika krafter som ingår i modellen och det är konkurrensen mellan 

befintliga aktörer, förhandlingskraften hos kunder och leverantörer samt hot från nyetablerade 

företag och substitut. Lönsamheten pressas ju starkare krafterna blir och branschen blir då 

mindre attraktiv. Med Porters five forces får man en tydlig överblick hur lönsam en viss bransch 

är och en förståelse ges för de konkurrenskraftiga faktorerna samt att en bild över 

konkurrenternas förväntan och deras påverkan på framtiden. (Porter. M.E, 1979). Se bilaga 7 

Porters five forces.  

 

4.4.5 PEST-analys  

Genom att kartlägga det politiska, ekonomiska, sociala samt tekniska faktorerna i en 

makromiljö används PEST analysen. Det skapar en lättare förståelse hur makromiljön skapar 

en påverkan på verksamheten. Den används även som en strategisk analys i syfte att planera 

för framtida utmaningar. För att kunna se verksamhetens riktning används även analysmetoden 

för att förstå sig på marknadens tillväxt, affärsmässig position och potential under det 

kommande verksamhetsåren. (Kotler et al. 2013). Se bilaga 8 PEST-analys. 

 

4.5 Verktyg  

4.5.1 Adobe XD 

Adobe XD är ett designprogram där enkla prototyper av hemsidor och appar kan skapas. 

Programmet har använts för att skapa en demonstration av programvaran och på ett enkelt sätt 

kunna specificera och visualisera funktioner som behövs.  

 

4.5.2 Unity 3D  

Unity är en spel-utvecklingsplattform som används för att bygga och konstruera högkvalitativa 

3D och 2D- spel. Unity är världsledande inom spelutveckling och har använts till att skapa mer 

än hälften av alla världens spel. På grund av deras realtids platform som drivs av fler olika 

verktyg och service, erbjuder Unity bra möjligheter för spelutvecklare samt skapare över olika 

branscher och applikationer. 6 

 

 
6https://unity3d.com/unity?_ga=2.73070864.2031155574.1556790972-53866596.1538057328 
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4.5.3 Vuforia  

Vuforia är en utvecklande applikations plattform som både innehåller Augmented reality (AR) 

och Mixed reality (MR). Unitys integration av Vuforia gör det möjligt att skapa appar som är 

kompatibla med  bland annat iOS Apples mobila operativsystem, Android, Facebook-

applikationer samt Microsoft Hololens. 7 

 

4.5.4 Vuforia object scanner  

Vuforia object scanner är en android applikation som har använts för att scanna fysiska 3D 

object. När ett objekt har skannats så skapas en Object Data (*.OD) fil, som sedan använts i 

Unity 3D för att kunna skapa en objekt igenkänning. Det ger en visualisering av objektets 

funktioner samt deras utsträckning över objektet. Applikationer mäter punkter på det fysiska 

objektet för att sedan kunna återskapa det och skapa en igenkänning. 8 

 

4.5.5 E-drawing  

E-drawing är ett program som har använts för att demonstrera och skapa förståelse om tekniken 

Augmented Reality. E-drawing fungerar på följande sätt genom att uppladning sker av  CAD 

filer som är skapade i programmet SolidWorks, för att sedan kunna skapa en dynamisk ritning 

av 3D modellen. Genom en QR-kod som scannas av med hjälp av en kamera på en Ipad eller 

mobiltelefon, visualiseras CAD-modellen som hologen ovanför QR-koden i displayen. På 

grund av detta går det att observera, granska och skriva ut filerna för att enkelt kunna identifiera 

och matcha olika geometrier i ritningsvyer. Detta i sin tur skapar en lättare förståelse för att 

kunna rotera detaljen och kunna identifiera produkten i de olika vyerna. E-drawing har även 

kunnat ge förståelse kring hur man går tillväga för att skapa ett bibliotek med 3D-modeller som 

sedan kan användas vid olika behov. 9 

 

4.5.6 Udemy  

Udemy är en hemsida som erbjuder över 100 000  online kurser. Projektgruppen har utfört 

onlinekursen Build 12 Augmented Reality (AR) apps with Unity & Vuforia och erhållit 

certifikat. Onlinekursen utfördes för att skapa en förståelse för de olika programmen och dess 

uppbyggnad, samt hur det kopplas ihop med teknologin Augmented Reality. Se bilaga 9 

Certifikat. 10 

 

4.5.7 EcoStruxture Augmented Operator Advisor (AOA) 

Programmet Augmented Operator Advisor (AOA) är ett kontrollprogram framtaget av 

Schneider Electric. Programmet är ett verktyg för Schneiders kunder som inriktar sig mot 

svåråtkomliga elskåp. En elektriker kan läsa av ett värde vid svåråtkomliga områden via 

realtidsdata och utifrån det kunna åtgärda eventuella fel som uppstått. AOA är ett effektivt sätt 

 
7 https://docs.unity3d.com/Manual/vuforia-sdk-overview.html  
8 https://library.vuforia.com/articles/Training/Vuforia-Object-Scanner-Users-Guide 
9 https://plmgroup.se/produkter/mjukvara/edrawings/  
10 https://www.udemy.com  
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att utföra ett underhållsarbete och steg för steg vägleda operatörer till att slutföra underhålls 

förfaranden. Programvaran är framtaget i programmet Unity.11   

 

4.5.8 EcoStruxure Builder Operator  

EcoStruxure Augmented operator advisor är en konfigurator där kunden bygger upp sin egna 

applikation med specifika utföranden. EcoStruxure builder kopplar samman mjukvara, 

hårdvara och tjänster. Ecostruxure builder operation tillåter samarbete över tredje parters 

system för att kunna skapa innovativa anpassade lösningar. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11https://www.schneider-electric.com/en/work/services/field-services/industrial-

automation/performance-optimization-services/ecostruxure-augmented-operator-advisor.jsp  
12https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Brochure&p_File_Name=998-

19813999_GMA-US+-+Augmented+Operator.pdf&p_Doc_Ref=998-19813999  
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5. Vetenskapliga metoder  

5.1 Augmented Reality 

I detta kapitlet skapas en förståelse av uppbyggnaden av augmented reality och dess 

användning samt andra vetenskapliga metoder som används.  

 

5.1.1 Definition 

Ursprunget från tekniken och dess namn kommer från ordet augment, vilket betyder att man 

adderar något. Augmented Reality (AR) är en ny teknologi som kombinerar den verkliga 

världen med en digital värld. Augmented Reality använder enheter som placerar digital 

information över verkliga miljöer. Det kallas även ibland för “förstärkt verklighet” eller 

“förhöjd verklighet”. 13 

 

Det finns tre stycken krav som måste uppfyllas för att det ska få kallas Augmented Reality och 

det är följande:  

● Ska kunna uppleva verkligheten och den digitala/virtuella världen på samma gång 

● Den virtuella och verkliga världen ska matcha geometrisk.  

● Allt ska ske i realtid.  

 

5.1.2 Olika typer av Augmented Reality  

Marker Based Augmented Reality 

Marker based Augmented Reality även kallat bildigenkänning använder kamera samt en visuell 

markering, ofta en QR-kod alternativt bild. Resultatet visualiseras när markeringen känns igen 

av kameran. Kameran används för att kunna skilja markören från andra fysiska objekt.  

 

Markerless Augmented Reality 

Markless Augmented Reality även kallad plats/positionsbaserad använder sig av Global 

Positioning System (GPS) och digital kompass som är inbyggd i användarens enhet. Detta för 

att kunna visualisera datan på utsatt plats utan markör. Markerless har en stora möjligheter och 

simpelt att använda på grund av att smartphones och dess platstjänster ger stora förutsättningar. 

Används oftast till kartor och olika typer av navigation.  

 

Projection Based Augmented Reality  

Denna typen fungerar genom att projicera artificiellt ljus på verkliga ytor och därefter kunna 

avlösa den mänskliga interaktionen (beröring) av den projicerade ljuset. Användarens 

interaktion detekteras genom en differentiering mellan den förväntade projiceringen och den 

förändrade. En stor tillämpning i projection based är att man använder laser-plasma teknologi 

för att kunna skapa tredimensionella interaktiva hologram objekt.  

 

 

 
13 http://www.augmentedreality.se  
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Superimposition Based Augmented Reality 

Superimposition Based ersätter den ursprungliga bilden med en augmented reality view som 

innehåller ett nytt objekt. En viktig del i superimposition based är objektigenkänning, på grund 

av att man kan inte ersätta orginal bilden till en augmented view om man inte vet vart objektet 

är. Ett exempel på detta som använder just denna typen av augmented reality är IKEA’s app. 

Man laddar ner Ikea katalogen och kan sedan placera möblerna genom enheten i den verkliga 

miljön14 

 

5.1.3 Funktion 

Augmented reality kan användas på flera olika enheter som mobiltelefoner, skärmar, datorer 

och glasögon med AR-funktion. Dessa enheter måste innehålla vissa komponenter för att 

teknologin ska fungera samt andra teknologier som SLAM, (Simultaneous, location and 

mapping) och sensorer som kan räkna avståndet till objekt. Komponenterna som enheten 

behöver innehålla är följande:  

- Kameror & sensorer  

Kameran scannar omgivningen för att kunna samla in data om användarens 

interaktioner och skicka informationen till bearbetning.  

- Bearbetning 

Enheterna som används till teknologin Augmented reality behöver följande en CPU, en 

GPU, flashminne, RAM, Bluetooth/WiFi och en GPS för att kunna mäta hastighet, 

riktning, vinklar, position och orientering.  

- Projektering  

Enheterna samlar upp data och information från sensorerna och projekterar det digitala 

innehållet på ytan där information ska visualiseras.  

- Reflektion 

Vissa enheter har inbyggda speglar för att hjälpa att visa virtuella bilder för det 

mänskliga ögat. Man använder då en dubbelsidig spegel för att reflektera ljus på en 

kamera och till användarens öga. Målet är att utföra en korrekt bildriktning. 15 

 

 

5.1.4 Definiera position och orientering 

Position  

Genom att definiera den position som bidrar till att våra hjärnor uppfattar en illution av det 

virtuellla objekt som kombineras med den verkliga världen. Det gäller då att få in rätt position 

så att hjärnan upplever denna typ av scen. Visuella objekt måste anpassas ordentligen för att 

för att de virtuella objekten ska kunna registreras korrekt i den verkliga världen.16 I augmented 

reality applikationer används tre typer av koordinatsystem, Cartesian coordinates (Kartesiskt 

 
14 https://www.realitytechnologies.com/augmented-reality/ 

http://se.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/8722/~/vad-är-gps%3F 
15 https://thinkmobiles.com/blog/what-is-augmented-reality/  
16https://go.galegroup.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA14043181&sid=googleScholar&v=2.1&it=r
&linkaccess=abs&issn=00010782&p=AONE&sw=w 
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koordinatsystem), Spherical polar coordinates (Sfäriska koordinater) och Cylindrical 

coordinates (Cylindriska koordinater).  

 

Kartesiskt koordinatsystem (Cartesian Coordinates system)  

Detta koordinatsystemet används för att specificera platsen för 3D-objekt i virtuellt utrymme. 

Varje punkt specificeras och identifieras genom att använda tre numeriska koordinater (x,y,z). 

Det skapar tre gemensamma och vinkelräta plan för att kunna specificera avståndet. Systemet 

skapar då geometrin av objektet, förhållandet mellan olika objekt samt definierar och lagrar 

objektets exakta position. Avstånd och platser anges från ursprungspunkten, vilket är den punkt 

där de tre planen skär varandra. Detta system används huvudsakligen för att definiera visuella 

koordinater för 3D-objekt.17 

 

 
 

Figur 1 5.1 - Kartesiskt koordinatsystem - https://enacademic.com/dic.nsf/enwiki/4436 

 

Sfäriska koordinater (Spherical Polar Coordinates) 

Det sfäriska koordinatsystemet används för att lokalisera objektet i förhållande till användarens 

position. Systemet baserat på avståndet ρ från origo och två vinklar θ och ϕ. De konstruerar ett 

plan som skär sfären och det består av dessa tre element: azimutvinkeln, höjd och avstånd. 

Azimut är vinkeln från ursprungspunkten i horisontalplanet. 18 

 
Figur 2 5.1 - Sfäriska koordinater - http://mathworld.wolfram.com/SphericalCoordinates.html 

 

 

 
17 https://enacademic.com/dic.nsf/enwiki/4436 
18 http://mathworld.wolfram.com/SphericalCoordinates.html 
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Cylindriska koordinater (Cylindrical Coordinates System) 

Används mestadels till att skapa stillbilds mosaik för 360 graders panoramabilder. Systemet 

består av en central referensaxel som har ursprungspunkten från origo. Radial avståndet (ρ) 

definieras med ursprung från (origo). Vinkel koordinaten (ϕ) defineras för det radiella 

avståndet (ρ) tillsammans med höjden (Z). Detta systemet har dock begränsningar med 

vertikala vyer. 19 

 
Figur 3 5.1 - Cylindriska koordinater - https://mathinsight.org/spherical_coordinates 

 

Orientering och rotation 

För att kunna definiera ett objekts lokalisering och position är det viktigt att kontinuerligt kunna 

definiera och spåra både orienteringen och rotationen av ett objekt i virtuella världar samt 

användarens synvinkel i förhållande till det virtuella koordinatsystemet. Det är viktigt att kunna 

spåra vad användaren kollar på och då visualiserar det korrekta virtuella objektet. Exempel på 

detta är att kunna identifiera en armrörelse framför kameran eller om användaren har på sig 

AR-glasögon så identifierar det användarens synriktning.20 

 

Six degrees of freedom (6 DOF) 

Det finns tre typer av rotation: roll (x), pitch (y) och yaw (z). Vanligt i en Augmented Reality 

applikation är att position står för (x,y,z), som tidigare nämnt, och orienteringen står för (roll, 

pitch, yaw) och denna kombineringen kallas för “Six degrees of freedom” (6 DOF).  

(Aukstakalnis, S. 2016)  

 
Figur 4 5.1 - Six degrees of freedom - https://www.qualcomm.com/news/onq/2016/08/11/device-motion-

tracking-immersive-vr-freedom-wires 

 
19 https://mathinsight.org/spherical_coordinates 
20 http://www.wcbbf.org/9/2012/07/hur-man-berUknar-azimut.html  
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5.2 Grundläggande vetenskap till projektet 

5.2.1 Digitalisering 

Digitalisering är en del i en teknologisk process som ska med hjälp av digital teknik kunna 

effektivisera en verksamhet. Digital teknik har en stor påverkan för oss individer i vardagen 

samt för samhället. Det sker ständigt nya förändringar och att ha en digital kompetens i dagens 

samhälle är en viktig förutsättning.21 Bransch efter bransch går igenom stora förändringar av 

digital transformation där de starka och de svaga företagen utmärker sig snabbt.En förutsättning 

att lyckas är att dra nytta av de positiva effekterna av digitaliseringen som skapar en vilja att 

förändra och anpassa utefter nya tekniker. Det är inte tekniken i sig som är det stora fokuset 

utan användarna och kompetensutvecklingen. Antalet uppkopplade enheter beräknas gå upp 

mot 30 miljarder år 2020. 22 

 

5.2.2 Industri 4.0  

Industri 4.0 är den fjärde pågående revolutionen och fabriker ska digitaliseras för att bli mer 

hållbara och skapa smarta fabriker. Med ny teknik inom digitalisering skapas det en mer 

effektiv och hållbar industri. Begreppet bygger på nya tekniker som ska effektivisera tidigare 

manuella flödesprocesser. Industri 4.0 grundas på konceptet “internet of things” (IOT) där 

tanken är att få maskiner och enheter att kunna kommunicera med varandra. Robotar är det 

främsta exemplet när det kommer till Industri 4.0 och automatisering. Genom att ansluta 

robotarna till en central server, databaser eller programmerbar logisk styrenhet kan robotarnas 

handlingar samordnas och automatisering kan ske i större utsträckning än vad det någonsin har 

gjorts tidigare. 23  

 

5.2.3 IOT-Internet of things  

Internet of things (IOT) är det nätverk av fysiska objekt som består av inbyggd teknik som kan 

samla in information och kommunicera. Alla objekt som kan samla in, bearbeta och skicka 

vidare data för en vidare analys i olika nätverk kategoriseras inom detta område. De tre 

viktigaste faktorerna som kommer att ha en viktig betydelse är huruvida ett mervärde genereras 

för människor, processer och affärsmiljön där IOT ska användas. Data samlas in och analyseras 

för att skapa en förståelse av problemet och kunna förhindra problem i ett tidigt skede. Internet 

of Things är ett verktyg för att skapa de smarta fabrikerna. Det får olika system att 

kommunicera mellan varandra och med människor i realtid. 24 

 

5.2.4 LAN  

Lan är ett uttryck inom datorkommunikation, Local Area Network. Det är ett lokal nätverk 

som ofta sträcker sig inom ett visst område. Det finns olika typer av LAN men det 

 
21 https://semcon.com/sv/vad-vi-gor/smart-products/vad-ar-digitalisering/  
22 https://semcon.com/sv/vad-vi-gor/smart-products/vad-ar-digitalisering/  
23 https://aethon.com/mobile-robots-and-industry4-0/  
24https://www.sweco.se/nyheter/nyhetsartiklar/2018/smart-industri--den-fjarde-industriella-

revolutionen-ar-har/  
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vanligaste för en PC heter Ethernets. Ett LAN kan exempelvis bestå av alla 

nätverksuppkopplade enheter i ens hem eller på ett kontor. Alla enheter som är anslutna 

till varandra via det lokala nätverket kan kommunicera med varandra. Enheter som är 

under ett och samma LAN kan dela internetanslutning, dela filer med varandra, skriva 

ut till en gemensam skrivare och så vidare. 25 

 

5.2.5 ISO - International Organization for standards  

ISO är en organisation för gemensamma standardiseringsorganisationer i 164 länder världen 

över. Deras uppgift är att ta fram standarder för näringslivet och på så vis underlätta 

tillverkningen och utvecklingen av varor och tjänster. ISO säkerställer att produkter och tjänster 

är av god kvalitet, säkerhet och tillförlitliga för konsumenter. För företag är det ett strategiskt 

verktyg som ser till att minimera fel och på så vis ökar produktiviteten. Det för även med sig 

förutsättningar att kunna bygga upp produktionsmiljöer där olika komponenter kan komma 

från olika tillverkare men att det inte är några problem bara de följer en viss standard.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Teorier  

Följande kapitel behandlar den teori som ligger till grund för projektet. Teorin redogör hur 

olika faktorer har påverkan på projektet och dess uppbyggnad. 

 

 
25  http://allinfo.space/2018/07/13/vad-ar-ett-lokalt-natverk-lan/  
26 https://www.iso.org/standard/62085.html  
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I en artikel publicerad av svenskt näringsliv (2016), Företagen och digitaliseringen skrivs det 

om den viktigaste bakomliggande faktorn av vår välståndsutveckling och levnadsstandard och 

detta innefattar den teknologiska utvecklingen. Information i större utsträckning finns numera 

tillgänglig i digital format och detta är den grundläggande orsaken till digitalisering. På grund 

av att mer och mer blir digitalt så leder detta till nya produkter, tjänster, affärsmodeller och 

beteenden. 27 

  

Företag, arbetsmarknaden och samhällsekonomin blir de faktorerna som får en stor påverkan. 

Ny teknik skapar nya förutsättningar. Digitaliseringen kommer att bli en naturlig utsträckning 

av industri 4.0.  

 

Företag som växer i takt med digitaliseringen behöver tillgång till kompetent personal. Arbeten 

som idag innehåller rutinmässiga arbetsuppgifter kan komma att bytas ut mot datorer och 

maskiner. Vart fjärde företag har idag krav på att en hög grad av kompetent personal behövs 

för att de ska kunna utföra ett bra jobb skriver Svensk Näringsliv i en rekryteringsenkät, (2016). 

Detta medför en stor utmaning idag för företag att hantera dessa förändrade kompetenskrav i 

kombination med vad de nya teknikerna för med sig. 28 

 

Sverige är idag bland de topp tre av 28 europeiska länder ledande när det kommer till att 

möjliggöra digital omvandling visar en enkät gjord av Europeiska Kommissionen, (2018). 

Sveriges styrka är utbudet och efterfrågan på digitala färdigheter, och får även en mycket hög 

ranking när det kommer till god företagskultur. Sverige strävar efter att bli världsledande när 

det kommer till att utnyttja möjligheterna till digital transformation. Detta presenterades av 

svensk regering under en digital transformation i Maj (2017). Fler regeringar runt om Europa 

har valt att hjälpa företag att stödja upptagandet av digital teknik och på så vis stärka industrier.   

 

Enligt en undersökning som SKF gjorde, ansåg 80% av de tillfrågade att det är viktigt att svensk 

industrin satsar på Industri 4.0. Där även 66.2% ansåg att produktionen är den avdelning som 

kommer ha störst påverkan av digitalisering. Vinsterna med digitaliseringen ansåg 

respondenterna att man skapar en effektivare planering, större kontroll över maskinparken, 

bättre beslutsunderlag för underhållsavdelningen samt effektivare produktionsflöde.29 

 

Med denna information kan projektgruppen konstatera att Sverige behöver fortsätta att 

utvecklas för att vara ledande inom digital transformation. Produkten som utvecklas ska uppnå 

 
27https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/foret

agen-o-
digitaliseringenpdf_648145.html/BINARY/Företagen%20o%20digitaliseringen.pdf?fbclid=IwAR0n4YRi
RvgvH_aCRuGYk6HCTU2gnzxEGGw7VPEJP5meacQ9tGyRIiORQ4E  
 
28https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/dem/monitor/sites/default/files/Digital%20Transformation%20Scoreboard%202018_0.pdf?f
bclid=IwAR3yWtn7dDdG9UG2Unt4Tj-c_MNVNMH9aKLlX3t09c8RxVrsmAhUoutopDA  
29https://www.skf.com/se/ingenjorskonst/undersokning-hur-langt-har-svensk-industri-kommit-inom-

industri-4-
0/?gclid=CjwKCAjw583nBRBwEiwA7MKvoOnfmduT_UBjmxQ6dFOE2p1fRwn0MGdKhy3ofdREJ-
IOiDJbhFCwhBoCv0gQAvD_BwE 
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dessa kriterier och vara ett hjälpmedel bland annat för personer som saknar kompetens att 

fortfarande kunna ta sig an ett arbetsmoment och hålla  de krav som krävs. Om produkten kan 

bidra till ett nytt digitalt verktyg i industrin medför detta att en ny produkt förändrar marknaden 

och utmanar befintliga aktörer.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Utvecklingsprocessen  

7.1 Brainstorming  

Från tidigare jobberfarenheter identifierades tydliga problem med kvalitésarbetet och 

reklamationer inom industrin av projektgruppen själva. Efter att ha identifierat ett behov som 

innebar att skapa en enkel lösning som kunde underlätta kvalitetsarbetet av mätkontroller. 

Genom att tidseffektivisera en mätningsprocess samtidigt som man säkerställer kvalitén och 

förhindra onödiga reklamationer. Allt detta gjordes med hjälp av brainstorming se kap 4.2.1  

 

En problemformulering togs fram, hur kan man effektivisera kvalitetsarbetet och samtidigt 

minimera reklamationskostnader för ett företag? När väl problemformuleringen var satt så 

började man kolla på olika teknologier som ännu inte hade blivit implementerade i industrin.  
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Teknologin Augmented Reality identifierades som en möjlig lösning och en förstudie inleddes 

på hur tekniken kunde tillämpas och användas som en alternativ lösning. Ett koncept arbetades 

fram som skulle underlätta dessa processer och en marknadsundersökning gjordes för att se om 

behovet fanns.  

 

7.2 Förstudie  

En förstudie kring projektet innebar en djupgående forskning i Augmented Reality (AR) för att 

få en tydlig förståelse om hur den bakomliggande tekniken fungerade samt inom vilka områden 

AR använts idag. Förstudien visade att AR har sitt ursprung från spelindustrin och det fick sitt 

stora genombrott 2016 när mobilspelet “Pokemon go” som släpptes av Nintendo. AR uppkom 

även i Apples nya uppdatering med IOS 12, där en ny applikation släpptes med mätfunktion. 

Detta visade att tekniken kunde implementeras på nya områden. Det skapade en bättre 

förståelse av hur det skulle kunna tillämpas mot industrin i syfte att mäta fysiska objekt. 30 Se 

kap 4.2.2 för definition av förstudie.  

 

7.3 Idégenerering  

7.3.1 Koncept 1 - Objektigenkänning  

Koncept 1 var det första konceptet som togs fram, som innebar att skapa ett kontrollprogram 

inom industrin för att kunna kontrollera detaljer direkt i produktion. Syftet med konceptet var 

att skapa ett lätthanterligt arbetssätt att kontrollera och inspektera detaljer i produktionen som 

inte kräver utbildning samt att tidigt kunna identifiera både produktionsfel och produkt 

avvikelser. Med hjälp av Augmented Reality och objektigenkänning kunde man 

sammankoppla det fysiska objektet i produktion mot en hologen CAD-modell. 

 

Programvara skulle vara uppbyggd genom att kunna importera de olika CAD-modellerna som 

företagen producerar/tillverkar i sin produktion. Via en surfplattan skulle man enkelt kunna 

öppna den hologena CAD-modell, som i sin tur via objektigenkänning sammankopplar med 

det fysiska objektet med CAD-modellen.  

  

När objekten är sammankopplade ska operatören enkelt kunna ta upp det fysiska objektet och 

då kunna lyfta samt rotera objektet för att kunna enkelt avläsa fel och defekter som avviker från 

den nominella CAD-modellen.. En första prototyp av applikationen skapades för att få 

förståelse av objektigenkänning.  

 

Uppbyggnad 

Vuforia Object Scanner användes för att scanna av och att läsa av punkter på objektet för att 

kunna återskapa det i programmeringsprogrammet Unity. För att kunna använda Vuforia 

 
30https://www.almi.se/?gclid=CjwKCAjwwtTmBRBqEiwA-

b6c_9NB_PafPmEpa9zj_5RvOPSjZqt7h9j9QFzKVF4NfJZ1jJzvFYcghxoCvGMQAvD_BwE  
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Object Scanner måste deras A4-papper skrivas ut och detaljen ska placeras i den gråa rutan i 

högra hörnet för att detaljen ska kunna läsas av. Se figur 5 7.3 och Figur 6 7.3. 

 
Figur 5 7.3 Vuforia Object Scanner  

 
 

Figur 6 7.3 Vuforia Object Scanner  

 

Efter att scanningen är utförd så skapar applikationen en databas av de identifierade punkterna 

av det fysiska objektet i programmet Unity. Objektet som används är en egenritad detalj som 

blivit utskriven i en 3D-printer för att kunna återskapa objektet både som CAD-modell samt 

fysiskt objekt. Applikationen i Unity skapades genom att det skannade objektet identifierades 

av en kamera och den programmerad CAD-modellen visualiserade ovanför det fysiska 

modellen.  
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Första prototyp av applikation 

   
Figur 7 7.3 Förstasida  Figur 8 7.3 Objektidentifiering   Figur 9 7.3 Resultat 

 

Ovanstående figurer visualiserar den utvecklade applikationens funktion. Applikationen startar 

och visualiserar startsidan, se figur 7 7.3. Objektigenkäningen startar när objektet hamnar 
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innanför de vita linjerna, se figur 8 7.3. När objektet är identifierat så visualiseras den rosa 

CAD-modellen ovanför det fysiska objektet, se figur 9 7.3.  

 

Detta koncept kunde inte vidareutvecklas på grund av att projektet nådde teknikens ståndpunkt. 

Den precision på mätning som ska uppstå när objektigenkänning har identifierat objektet finns 

inte i nuläget. Detta förklaras mer i kapitel 7.5 Teknikens ståndpunkt.  

 

7.3.2 Koncept 2 - Digitala manualer  

När första konceptet inte gick att vidareutveckla kunde ett annan koncept utvecklas genom 

teknikens andra möjligheter. Koncept 2 gick ut på att skapa digitala manualer, där 

programvaran skulle visualisera instruktionsfilmer samt monteringsfilmer när kameran 

identifierar olika objekt på en arbetsbänk. Identifierar kameran ett objekt ska rätt instruktion 

anvisas vid rätt plats och produkt för att underlätta för operatören som arbetar med processen. 

Detta koncept ska även underlätta monteringen genom att identifiera rätt objekt som ska 

användas under monteringen. Identifieringen sker genom objektigenkänning och visar en “grön 

bock” i BOM-listan vid rätt angiven detalj.  

 

 

 

Uppbyggnad 

Uppbyggnaden av detta koncept har skett på samma sätt som tidigare koncept. Där man har 

använt vuforia för att kunna skapa en bildigenkänning samt objektigenkänning för objektet. 

Den stora skillnaden av det olika konceptets uppbyggnad är att detta konceptet krävde stor 

programmeringskunskap. För att få hjälp med programmering koderna så har hjälp från 

konsulten Tobias Grönberg används. Detta möjliggjorde att detta konceptet blev till verklighet.  

 

Första prototyp av programvaran 

 
Figur 10 7.3 Skanna ritning 
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Figur 11 7.3 Meny 

 
Figur 12 7.3 BOM-lista 

 

Ovanstående figurer visualiserar applikationen som är utvecklad för detta koncept. När 

applikationen startas så behöver en ritning identifieras via bildigenkänning, för att komma 

vidare i applikationen, se figur 10 7.3. Vid olika ritningar så ska programvaran vara kopplad 

till olika objekt samt olika kontroller som ska utföras. Genom att skapa en databas anpassat 

efter företagets detaljer.  

 

När ritningen har identifieras kommer man vidare till meny, figur 11 7.3, där kan kan 

visualisera olika instruktionsfilmer, utföra mätningar samt kontrollera att rätt detaljer används. 

Genom att kontrollera att rätt detalj används objektigenkänning från kameran och då bockas 

detaljen av på högersidan, se figur 12 7.3. För programmeringskoderna, se bilaga 10 

Programmeringskoder - Koncept 2. 

 

7.3.3 Slutkoncept  

Slutkonceptet som valdes att arbeta vidare på bygger på att kombinera digitala manualer med 

koncept 1 - objektigenkänning, men istället för att tekniken ska fungera som avläsningssystem 

och identifiera avvikelser direkt så kopplas ett skjutmått in för att ändå kunna kontrollera 

mätningar. Mätinstrumentet används alltså för att demonstrera hur tekniken skulle föreställa 
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och fungerar i Koncept 1. Detta koncept har tagits fram genom att avgränsa det tidigare 

framtagna koncepten för att kunna skapa en väl genomförd och fungerande produkt.  

 

Konceptet bygger på att kunna läsa av en arbetsbänk med hjälp av bildigenkänning, där man 

likt “Konceptet - digitala manualer” erhåller rätt information och instruktionsvideo vid rätt 

igenkänt objekt på arbetsbänken. Detta för att skapa en förståelse hur arbetsmomentet ska ske 

för operatören. 

 

Genom de instruktionerna som operatörer får ska kontroller kunnas genomföras på rätt sätt utan 

osäkerhet. Systemet erhåller realtidsdata från skjutmåttet, som jämförs med toleranser på 

ritningarna för att kunna godkänna detaljen eller inte.  

 

Systemet lagrar alla utförda kontroller vilket skapar en databas, som underlättar granskningen 

av tidigare utförda kontroller. Detta för att kunna spåra vilket operatör som utfört vilken 

kontroll samt att kunna spåra batch nummer. Systemet underlättar kvalitésarbetet genom att 

skapa en samlad plats för alla kontroller samt att kunna förutse kvalitetsfel och produktionsfel 

på grund av jämförelse av utförda kontroller.  

 

7.4 Applikations och programvaruutveckling 

I början av projektet kontaktades stora etablerade företag som arbetar med utveckling av 

Augmented Reality, för att få hjälp med programvaran. På grund av att tekniken är så pass ny 

finns det inte många företag och budgeten för projektet räckte inte till för att köpa en sån typ 

av tjänst. Att köpa en färdig applikation med Augmented Reality funktioner kostar enligt 

företaget Vobling AB minst 500.000 kronor att tillverka och de ansåg att investerare krävdes. 

 

Efter en tids forskning gällande uppbyggnaden av applikationen konstaterades det att Unity var 

det rätta programmet att använda. Augmented reality var kompatibelt med just detta program 

samt att man kunde bygga sina egna appar i programmet. Dataingenjörer från Halmstad 

Högskola kontaktades för hjälp av uppbyggnaden av applikationen men de ansåg att de saknade 

kunskap och kompetens inom området Augmented reality.  

 

Nästa steg i processen var att själva lära sig programmet Unity och skapa förståelse kring 

teknologin Augmented Reality. Detta gjordes med hjälp av online kurser vilket bidrog i att en 

övergripande förståelse skapades och första applikationen kunde nu börja utvecklas. När 

applikationen skulle vidareutvecklas ytterligare så tog projektgruppen kontakt med en 

programmeringskonsult vid namn Tobias Grönberg. Han har bred kompetens av programmet 

Unity och spelutveckling. Tobias hjälpte till med programmering koderna för att göra det 

möjligt för projektgruppen att demonstrera den tänkta programvaran till produkten.   

 

Projektet fick en hastig vändning efter ett mycket lyckat studiebesök på företaget Schneider 

Electric i Lund. De erbjöd projektgruppen att tillhandahålla resurser i form av deras 

färdigutvecklade programvara Ecostruxure Augmented Operator Advisor till projektet. Genom 

att använda deras programvara kunde projektgruppen nu fokusera på innehållet och vilka 
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funktioner som produkten i sin helhet skulle innehålla istället för att lägga tid på uppbyggnaden 

av hela mjukvaran. Produkten kommer nu att använda sig av Schneider Electrics applikation 

men programvaran, innehållet och interfacet är endast framtaget för ProInspect.  

 

Under utvecklingen av koncept 1 identifierades ett stort problem som avgränsade och 

förändrade projektet. Idén och konceptet var förre teknikens utveckling och nådde teknikens 

ståndpunkt. Augmented Reality kunde inte idag erhålla funktionerna som projektet 

efterfrågade. Avläsningen mellan det fysiska objektet och en CAD-modell fungerade inte på 

grund av att det saknades den noggrannhet som tillkommer vid precision av mätning. 

Problemet gällande precisionen var även toleranserna som är specificerade på ritningen och har 

en noggrannhet som rör sig om hundradelar. Med hjälp av augmented reality så är det idag för 

avancerat med just den tekniken att läsa av så specificerade toleranser. Mätningen som ska 

uppstå när objektigenkänning har identifierat objektet för att sedan jämföras mot CAD-modell 

finns i nuläget inte.  

 

Utvecklingsmöjligheter och framtiden kring just detta koncept förklaras mer i kapitlet 11.1 

Produkt och programvaran.  
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8. Produktbeskrivning 

ProInspect är ett innovativt och nyutvecklat kontrollsystem som underlättar kvalitetsarbetet i 

industrier. Produkten kan kontrollera mätningar genom att applikationen godkänner de 

producerade detaljerna direkt i en ipad. Genom att kunna kontrollera mätningar och använda 

systemet som verifiering av godkännande minimerar man risken att detaljer med kvalitetsfel 

levereras ut till kund.  

 

Produkten minimerar osäkerheten hos operatören genom att det nu har skapats  “steg för steg” 

manualer som är i digital form. Systemet minimerar reklamations kostnaderna och skapar i sin 

tur nöjda kunder för företagen, genererar bättre eftermarknad samt minskar reklamations 

kostnaderna.  

 

ProInspect effektiviserar även kvalitetsarbetet genom att skapa en spårbarhet av kontroller, där 

man enkelt kan se vilken operatör som utfört vilken kontroll och det går även att spåra batch-

nummer som tillhör en viss tillverkningsorder.  

 

8.1 Uppbyggnad av produkten 

8.1.1 Komponenter  

För att kunna demonstrera funktionerna med produkten behöver systemet idag innehålla ett 

flertal komponenter för att det ska efterlikna en industri. Dessa komponenter ska i framtiden 

minimeras och utvecklas till ett smidigare system som är mer begripligt att förstå.  

 

Komponenterna som används i systemet idag är följande: 

- PLC TM241CE24T 

En PLC eller ett programmerbart styrsystem är en dator som vanligtvis vänder sig till 

automation. Denna PLC är framtagen av Schneider Electric och de använder sig av 

namnet Modicon M241. Den är framtagen för att användas till  högpresterande 

maskiner med en snabb och position styrfunktioner. 31 

- Skjutmått med dataöverföring via RS232 

 
31 https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/12c2/0900766b812c279b.pdf  
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Digital Caliper MarCal16 EWR - Edeco. Ett skjutmått med en hög kontrast analog 

display som överför data via sladden RS232. Mätområdet på skjutmåttet är 0-150 mm 

och har en feltolerans på 0.1 mm.  

- Run-Time system 

Ett Run-time system är en samling av mjukvaror och hårdvaror resurser som 

tillsammans kombineras och möjliggör att program ska kunna användas i ett 

datorsystem. Systemet är en mekanism som tillhandahåller oavsett vilket  

programkörning språk som används. Systemet kommer i produkten att kunna hämta 

dataöverföring skicka informationen vidare via protokoll. 32 

- Protokoll  

Protokollet som används i produkten är CIP, Common Industrial Protocol. CIP är ett 

kommunikationsprotokoll som överför automatiserad data mellan olika enheter inom 

industrin. Datan som ska överföras sker via Ethernet/IP samt LAN, som är beskrivet i 

tidigare kapitel 5.2.4 LAN. För att datan ska föras över så måste alla enheter vara 

uppkopplade till samma router. 33 

- Laptop 

En laptop behövs för att data ska via ett run-time system överföras. 

- Router  

Routern används för att koppla ihop enheterna till samma nätverk eftersom att data 

skickas via LAN.  

- iPad  

Programvara EcoStructure Augmented Operator Advisor är i nuläget endast 

kompatibelt med IOS systemet och en Ipad. 

 

 

8.1.2 Kopplingsschema  

 

 
32 https://www.techopedia.com/definition/24023/runtime-system  
33 https://www.novotek.com/sv/l-sningar/kepware-opc-kommunikationsplattform/opc-och-opc-ua-en-

foerklaring 



 35 

 
Figur 13 8.1 Kopplingsschema 

 

Figur 13 8.1 och 14 8.1 visar hur produkten är sammankopplad. Skjutmåttet kopplas ihop med 

PLCn via en RS232 kabel. PLCn tar i sin tur tar emot data och skickar den vidare till den 

bärbara datorn via ett run-time system. Detta för att kunna skapa realtidsdata av mätningarna 

från skjutmåttet. Både iPaden och Laptopen är uppkopplade till routern för att kunna ta emot 

och skicka vidare datan. Via AOA Builder så har ett interface på applikationen redan blivit 

förprogrammerad och detta för att kunna visualisera rätt information vid rätt tillfälle. Denna 

programmeringen har gjorts tidigare och laddats ner för att kunna använda applikationer.Via 

systemet kontrolleras datan från skjutmåttet mot toleranserna från ritningen för att kunna 

godkänna detaljerna.   

 

 

 
Figur 14 8.1 Kopplingsschema 
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8.2 Applikationsprogramvara  

Nedan så illustreras den programvaran som används i produkten, Augmented Operator 

Advisor. Med hjälp av deras EcoStruxure Builder Operator har programvaran konfigurerats 

och anpassats utefter ProInspect och de funktioner som önskas ha med i mjukvaran.  

 

 
Figur 15 8.2 Identifiering av arbetsbänk 

Arbetsbänken identifieras med hjälp av bildigenkänning, där tre points of interest uppkommer 

på skärmen.. 

 

 
Figur 16 8.2 Point of interest 

Genom att trycka på olika point of interest så kommer förprogrammerad information upp. I 

detta fallet är det skjutmåttet som har identifierats och applikationen visualiserar olika 

alternativ som går att välja, exempelvis instruktionsfilm, instruktionsmanualer samt ritning. 
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Figur 17 8.2 Procedur 

Procedurer i form av steg för steg manualer finns också tillgängliga i applikationen för att 

kunna guida operatörer.  

 

 
Figur 18 8.2 Databas 

Alla kontroller lagras i en historik, som skapar databasen. Där man enkelt kan se vilken 

operatör som utfört en kontroll, vilket datum kontrollen utfördes, och hur lång tid kontrollen 

tog att utföra.  
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Figur 19 8.2 Kontroll av mätning 

Ovan visualiseras applikationen hur mätningen kan kontrolleras. Mätvärdet {0} symboliserar 

datan från skjutmåttet, som granskas i systemet för att kunna avgöra om detaljen är godkänd 

eller inte. 

  

8.3 Användningsområde och funktioner 

8.3.1 Digitala instruktioner   

Programvaran är anpassad efter varje enskilt företag för att kunna skapa enkla och 

lättillgängliga instruktioner som innefattar företagets produkter och processer. Att kunna 

tillföra kunskap via nya innovationer resulterar i att tidsåtgången för upplärning minskar och 

minimerar fel vid processer när operatören kontinuerligt uppmanas till att utföra en specifik 

handling. Instruktionerna kan enkelt ändras digitalt och uppdateras efter nya produkter och 

krav. De digitala instruktionerna reducerar pappersarbetet och lagring av instruktioner som i 

sin tur har en god inverkan på miljö. Genom att använda sig av digitala instruktioner kan man 

dessutom enkelt anpassa språket och kunna integrera fler människor i arbete. På ett 

kostnadseffektivt sätt integreras fler i arbetet, minskar utbildningstimmar för personal och 

skapar förståelse kring arbetet som enkelt kan uppdateras.  

 

8.3.2 Mätning  

Ihopkopplingen med ett mätdon resulterar i att produkten utökar sitt användningsområde 

genom att de digitala instruktionerna guider operatörer genom kontroller som behövs utföras 

inom företag. Mätresultatet visas genom realtidsdata direkt i en Ipad med anledning till att 

kunna kontrollera att mätningen har skett på rätt sätt samt skapa en förståelse kring resultatet 

av utförd mätning. Det vill säga om detaljen ska kasseras eller fortsätta i processen. Mätningen 

är det moment som ska underlättas och förenklas i processen, genom att minska 

kompetenskraven och låta fler i företaget kunna utföras dessa kontroller.Att kunna jämföra 

realtids datan från skjutmåttet mot toleranserna på ritningen kan systemet avgöra om detaljen 

är godkänd eller inte direkt i ipaden.  
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8.3.3 Kvalitétsarbete 

Produkten skapar ett moln där instruktioner och kontroller lagras. Detta görs för att kunna söka 

i historiken angående information om specifik utförd kontroll. Informationen som lagras är 

material, datum, operatör samt batchnummer. Enligt ISO standarder  så behöver ett 

kvalitésarbete utföras på ett specifikt sätt, vilket även i detta fallet kommer att underlätta 

kvalitetsarbetet genom att hålla allt digitalt. Detta medför en enkel sökmotor och minskar 

pappersförbrukningen. Eftersom kontrollerna utförs på ett mer effektivt och lätthanterligt sätt 

än tidigare så skapas det en stor databas där alla tidigare kontroller finns samlade. Med hjälp 

av databasen och lagarde kontroller kan man förutspå fel från tidigare erfarenheter för att 

förhindra att de ska uppträda igen.  

 

8.4 Utveckling och kostnader  

I och med att ProInspect är utvecklad i syfte att i nuläget endast fungera som 

demonstration för programvaran. Projektgruppens val att samarbeta med Schneider 

Electric möjliggjorde att en färdig programvara med önskvärda funktioner kunde tas 

fram. Med hjälp av samarbetet  med Schneider Electric kunde tillverkningskostnaden 

av projektet minskas genom att Schneider Electric valde att hjälpa till och låna ut 

komponenter samt licenser till projektet för att produkten skulle ha möjlighet att kunnas 

utvecklas och komma i mål. Komponenter som iPad och dator med Windows 

operativsystem kunde projektgruppen själva lösa under projektets gång och detta 

reducerade även kostnaderna. Den totala kostnaden för slutprodukten hamnade på 4300:- 

kronor. För exakta och totala komponent kostnader, se bilaga 11 Komponenter. 

8.5 Förbättringsområden 

Kvalitetsarbetet förbättrar genom att reducera all manuell pappershantering.  

Kalkylerna innehåller information från företaget Stebro Plast AB 2018 som tillhör branschen 

plastindustri där deras försäljningschef Ulf Hansson har angivit specifika siffror som är aktuella 

för deras verksamhet. Se bilaga 12 Kalkyl - Pappersförbrukning. 

 

Till varje tillverkningsorder skrivs det ut:  

- En ritning 

- Kontrollinstruktioner på minst 3 sidor  

- Tillverkningsorder och informationssidor minst 2 sidor  

- Operatör-papper minst 2 sidor (Där operatörer skriver på när detaljerna har blivit 

packade. Det skapar en viss spårbarhet)  

Detta ger minimum 8 st papper per tillverkningsorder.  

 

Enligt kalkylerna så använder företag minst 960st papper om dagen. Vilket i sin tur skapar 

mängder med arbete för kvalitets personalen. ProInspect minimerar inte bara 

pappersförbrukningen utan även minskar arbetet och hanteringen av kvalitetskontroller. 
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9 Affärssystem  

9.1 Canvas  

För att tydligt visualisera produktens framtida affärsplan så kartlades en “Business Model 

Canvas”. Detta för att tydligt se den potentiella marknaden för produkten och även se hur 

resurser ska utnyttjas på bästa sätt, vilka partners som kommer att spela en viktig framtida roll.  
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Figur 20 8.2 Business Model Canvas 

 

För att produkten ska kunna etablera sig ute på marknaden krävs det nu att nå ut till de 

potentiella kunderna och lyssna in deras behov. Det är främst till tillverkning och 

processindustrier som ProInspect vänder sig till. Företag med mycket kvalitetskontroller, även 

nystartade företag och fabriker som vill digitaliseras ytterliggare. För att lyckas tjäna pengar 

på produkten krävs det att man har ett noga genomtänkt värdeerbjudande. I detta fall så erbjuds 

ett kontrollsystem i form av en applikation som kunden enkelt applicerar på en IPad. I 

applikationen så effektiviseras kvalitetsarbetet, spårbarheten förbättras och manuella 

instruktioner blir istället digitala. Det krävs nyckelaktiviteter som i detta fallet är 

marknadsföring, försäljning, forskning och utveckling för att få ut produkten på marknaden 

och kunna bli konkurrenskraftiga mot redan befintliga aktörer. Det är även viktigt att produkten 

fortsätter att utvecklas för att hålla den nivå som önskas.  

 

Nyckelaktiviteterna kräver att det finns samarbetspartners och även andra resurser. I detta fallet 

behövs det programmerare för att forma programvaran, det krävs en fungerande hemsida där 

kunderna kan införskaffa sig produkten. Det behövs även personal som lägger tid på att forska 

vidare i produkten och för utvecklingen framåt mot nya innovativa lösningar. Aktiviteterna för 

med sig en kostnad och här krävs det att kapital finns. Det är här investerare kommer in i bilden 

som vågar satsa på produkten och gör det möjligt att få ut produktens aktiviteter för att kunna 

få ut sitt värdeerbjudandet.  

 

En annan viktig aspekt är vad man vill skapa för relationer till sina kunder. Produkten kommer 

inte säljas i en fysisk butik utan det sker via sälajre och E-handel. Här kommer säljarna ha en 

viktig roll för produkten och det är här värdefulla kontakter knyts. Säljarna kommer åka runt 

till potentiella kunder för att introducera produkten och fylla deras behov. Kunderna ska känna 



 42 

att säljarna är förtroendeingivande och finnas där för att besvara deras frågor och funderingar 

kring produkten.  

 

9.2 Marknadsundersökning  

Behovet och problemet som identifierades i uppstarten av projektet är baserade på 

projektgruppens egna erfarenheter från plastindustrin samt tillverkningsindustrin. En lösning 

arbetades fram genom tät kontakt med relevanta företag. När projektet blev begränsat efter att 

slutsatsen kunde dras att projektet hade stött på teknikens ståndpunkt så behövdes en ny plan. 

Det nya konceptet togs fram och detta bidrog i att fler industrier kunde tänkas ha användning 

av produkten i sina verksamheter. En man vid namn Urban Thuresson som arbetar för företaget 

IUC i Halmstad fick produkten presenterad för sig och även dess framtidstankar och vision 

kring den. Med Urbans hjälp så kom projektgruppen i kontakt med aktuella företag som gjorde 

det möjligt att genomföra  marknadsundersökningar.  

 

Konceptet presenterade i  marknadsundersökningar för att se om behovet fanns där och för att 

se hur företag ställde sig till iden. Tillverkningsindustrier, plastindustrier, metallindustrier, 

processindustrier och elektronikindustrin kontaktades för att se om ProInspect var en potentiell 

produkt att implementera i deras verksamhet. Marknadsundersökningen gjordes i syfte för att 

se vad olika industrier ansåg vara av intresse för deras verksamhet samt för att analysera hur 

deras kvalitetskontroller ser ut idag. Undersökningen skulle även ge svar på vad företagen var 

beredda att betala för den aktuella lösningen.  

 

Responsen från de kontaktade företagen var positiv. Verksamheter som idag utför enkla 

kvalitetskontroller, och där de även för anteckningar och dokumentation av mätningar och 

kontroller i pappersform. Ett utav företagen ansåg att deras företag skulle ha nytta av produkten. 

Förfrågan om hur ofta företagen behöver utföra mätningar i deras verksamhet var responsen i 

allmänhet att det utförs regelbundna mätningar och stickprover direkt i produktion för att kunna 

analysera kvaliteten hos produkterna i ett tidigt skede.  

 

Sammanfattningsvis av marknadsundersökningen kunde projektgruppen konstatera att 

industrin ser behovet av produkten om den uppfyller verksamhetskraven. Många företag 

använder sig dock redan av olika kvalitetssäkringsmetoder och detta medför att produkten 

måste vara så kostnadseffektiv samt lättanvändlig som möjligt för att få företagen att välja 

ProInspect till deras verksamhet istället. Tidigare avgränsningar medför att ProInspect kan rikta 

in sig på flera olika industrier, vilket öppnar upp för en bredare marknad och fler 

marknadssegment.  

 

Under projektets gång gjorde även en annan marknadsundersökning som riktade in sig till olika 

branscher för att se hur de ställer sig till digitalisering. Generellt så avvaktar svenska företag 

med att digitalisera tills andra företag världen över tar första steget till att utveckla deras 

verksamheter med hjälp av nya tekniker och där man tydligt ser hur följden blev utav att 

digitalisera.  
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Det gäller att skapa en produkt som är lättanvändlig och där personalen utan tidigare kompetens 

och erfarenhet kan använda sig av produkten. Företag ser fördelar med digitalisering för att på 

lång sikt kunna effektivisera sin verksamhet samt locka dit yngre medarbetare som vill vara en 

del av en innovativ verksamhet som visar tecken på att det satsas mycket på att vilja utvecklas. 

Se bilagor 13 Marknadsundersökning - Digitalisering och 14 Marknadsundersökning 

ProInspect.  

 

9.3 Marknadsplan   

9.3.1 Segmentering och positionering 

För att skapa en tydlig marknadssegmentering har projektet delats in i tre olika 

marknadssegmenteringar och dessa är geografisk segmentering, demografisk segmentering 

och beteende mässig segmentering.34 

 

Geografisk segmentering  

- Sverige  

- Webbaserad försäljning  

- Små städer (mindre företag)  

 

ProIspect väljer att först rikta in sig mot den svenska industrin för att det finns ett identifierat  

behov. Den svenska industrin måste utvecklas i takt med nya tekniker för att fortsätta vara ett 

av de länder som är ledande inom kvalitativ tillverkning.  

Försäljningen kommer främst att ske genom säljare som besöker relevanta företag för att 

introducera produkten. Det kommer även finnas en webbaserad försäljning när programvaran 

väl är utvecklad och klar. Säljarna kommer sedan att utgå från mindre städer där flera mindre 

företag finns exempelvis Gnosjö regionen där regionen har blivit till ett framgångsrikt 

småföretags område där det finns ca 1500 industriföretag idag. 

 

Demografisk segmentering  

- Nystartade företag 

- Mindre företag 

 

Ofta är större företag de verksamheterna som vågar satsa på nya tekniker för att de har resurser 

och kapital. På grund av det väljer ProInspect på att rikta in sig på  mindre företag som 

eventuellt inte har samma förutsättningar.  

 

Beteendemässig segementering 

- Företag med en långsiktig digitaliseringsplan och som har påbörjat digital 

transformation  

- Företag som inte vill digitalisera sin verksamhet 

 
34 http://www.marknadsförd.se/marknad/vad-ar-marknadssegmentering/  
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Företag som är digitaliserade kommer att bli en tuff marknad att ge sig in på. Därför väljer 

ProInspect att rikta in sig på företag som vill digitalisera. De väljer istället en långsiktig plan 

för man inte vågar satsa direkt på nya tekniker. ProInspect ska även rikta in sig på företag som 

motstrider sig digitaliseringen och ska försöka få dem att se möjligheter med just digitalisering. 

Det är enklare för ProInspect att visa vinningen med digitaliseringen för ett företag som ännu 

inte valt att bli digitaliserade på grund av att företagen som ligger i framkant redan har kommit 

en bit på vägen när det kommer till digitalisering.  

 

9.3.2 Målmarknad 

Enligt Svenskt näringsliv är Sverige ett framgångsrikt land när det kommer till att digitalisera 

företag. Den digitala tillväxten ligger till grund att företagen får tillgång till kapital, nya 

marknader och kompetent personal. Revolutionen industri 4.0 har inletts med digitalisering, 

vilket medför att samhället förändras och arbetsmarknaden ställer nya krav på framtidens 

medarbetare.  

 

Målmarknaden bedöms som relativ stor i nuläget, men beroende på hur man nå ut och 

marknaden kommer att utvecklas i takt med att fler företag får kännedom av ProInspect. Fler 

företag kommer efter hand att inse fördelarna med en digitaliserad verksamhet som kommer 

att gynna ProInspects marknad.  

 

9.3.3 Konkurrentanalys  

I dagsläget står ProInspect som ensam aktör på marknaden gällande ett kontrollsystem som 

styrs av Augmented Reality. Konkurrentanalysen kommer att utföras genom en framtida analys 

på grund av utvecklingen av teknologin som kommer kunna påverkas i framtiden samt 

produktens konkurrenter idag.   

 

När teknologin Augmented Reality har utvecklats och i framtiden kommer förhoppningsvis 

kunna konkurrera ut dagens mätningssystem ser ProInspect en stor vinning på just denna 

marknad. För konkurrentanalysen, se bilaga 15 Konkurrentanalys. 

 

Att även kunna ha som mål att söka ett ISO certifikat i framtiden medför att produkten blir mer 

konkurrentkraftig. Eventuella immaterialrätter kan även komma att sökas i form av 

patentskydd.  

 

9.3.4 Marknadsstrategi 

Produkt 

Kärnprodukt - Ett kvalitetssystem som underlättar och effektiviserar arbetet inom industrin 

genom nya tekniker.  
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Påtaglig produkt - Produkten kommer att kunna anpassas efter varje företag och dess 

verksamhet som följer deras krav och kontroller. 

 

Utökad produkt - Utöver kontroller kommer man kunna anpassa produkten efter språk som 

efterfrågas på företaget. ProInspect kommer även att erbjuda stora utvecklingsmöjligheter 

genom forskning av Augmented Reality.  

 

Pris 

Prisstrategin kommer från början utgå ifrån penetreringsstrategi genom att erbjuda ett lågt pris 

i början för att kunna etablera företaget på marknaden och skapa ett varumärke. När företaget 

har kunnat generera vinst så finns stora utvecklingsmöjligheter genom att kunna anställa 

programmerare på företaget, som ska kunna minimera utvecklingskostnaden av programvaran 

och erbjuda ytterligare företags anpassade funktioner. Investeringar och vinst kommer behövas 

skapas kontinuerligt för att under distributionen av dagens ProInspect kunna forska inom 

utvecklingen av teknologin Augmented Reality för att sedan kunna bli ledande inom en ännu 

större marknad.  

 

Plats 

Verksamheten kommer först fokusera på att synas i rätt forum som industrimässor och 

företagsbesök i marknadsföringssyfte för att bli en välkänt och etablerat varumärke. Genom 

försäljning av produkten sedan kunna skapa referenser som ska kunna användas i 

marknadsföringssyfte och på så sätt skapa en större spridning av ProInspect. Verksamheten 

kommer även att satsa på E-handeln på grund av att detta är  en exploderande utveckling inom 

industrin som just nu håller på att ta över mycket av beställningar.  

 

Promotion  

När det kommer till mjukvaran så kommer projektgruppen att först släppa en betaversion, och 

detta innebär då att kunden får testa mjukvaran och därefter ge sina åsikter på produkten. Detta 

gör att användaren blir medveten om att produkten är på gång att lanseras och  har även 

möjlighet till att påverka utvecklingen av produkten. När en full utvecklad programvara har 

lanserats så kommer respektive företag som är intresserade att få prova på tjänsten kostnadsfritt 

under en period för att möjligen se märkbara resultat relativt snabbt.  

 

Personer 

Kundgruppen som ProInspect främst vill nå ut till är producerande företag som lägger mycket 

resurser på kvalitet och vill ligga i framkant när det kommer till att digitalisera sin verksamhet. 

Främst kommer vi rikta lanseringen mot den svenska industrin för att sedan bredda 

kundgruppen mot andra länder.  

 

9.4 Distribution 

De inköp som kommer att göras är på alla komponenterna för att kunna erbjuda kunden en 

helhetslösning där både programvaran och tillhörande komponenter ingår. Komponenterna 



 46 

kommer att beställas efter att kunden har godkänt offerten och vill genomföra ett köp. Detta 

medför att lagerhållningen minimeras och att det inte uppstår några onödiga lokalkostnader.  

 

I början av uppstarten kommer en konsult tas in för att hjälpa till med att bygga grunden för 

programvaran och för att hålla andra kostnader borta. När företaget sedan har kunna etableras 

så ska en programmerare anställas för att kunna minimera kostnaderna angående 

programmeringen och skapa en konfigurator där säljare tillsammans med kunden ska kunna 

utveckla en unik programvara utefter behov och krav som direkt ska kunna testas på plats.  

 

Försäljningen kommer till en början att ske på plats ute hos kund där programvaran utvecklas. 

När ProInspect har vuxit och blivit ett etablerat företag så ska förhoppningsvis programvaran 

och konfiguratorn utvecklas så pass mycket att all försäljning ska kunna ske via hemsidan och 

E-handel. 

 

9.5 Kalkyler 

Eftersom programvaran ännu inte är färdigprogrammerad är dessa kalkyler i nuläget  svårt att 

uppskatta. 

 

Programmering av programvaran kommer att ske i programmet Unity. Licensen är gratis att 

använda om man inte överstiger en vinst på över $100.000 per år, vilket motsvarar 955 310 

svenska kronor enligt dagens valuta. Skulle verksamheten växa och överstiga detta belopp 

tillkommer en månadskostnad på $124, vilket idag motsvarar 1199:-.  

 

När det gäller försäljningen av komponenter tillkommer det ett pålägg på 10% och detta 

kommer då på inköpskostnaden för att täcka upp hanteringskostnader och liknande. Tanken är 

inte att komponenterna är det som ska generera mest i vinst.  

 

Om en konsult kostar 450:-/timmen och programmet tar ungefär 40 timmar att utveckla så 

skapar det en kostnad på 18.000:-. För att programvaran ska generera vinst så säljs detta 

paket för 25.000:- till en början. När verksamheten har blivit etablerad så ska en 

programmerare anställas och denna kostnaden ska då reduceras. När grunden av 

programvaran är utvecklad så ska den enkelt kunna anpassas efter företagen utan större 

förändringar och på lång sikt kunna generera mer i vinst. Grundprogrammeringen blir en stor 

engångsutgift i början av uppstarten. För att skapa en “säkerhetsinkomst” så väljer vi att 

separat sälja en licensnyckel till programvaran för att generera inkomst även efter att 

företagen har implementerat ProInspect i sin industri. Denna licens har en hållbarhet på 365 

dagar och kommer sedan att förnyas på grund av säkerhetsskäl och nya uppdateringar.  

 

Skulle ett företag vilja uppdatera sin programvara med tillägg av olika komponenter så 

tillkommer en programmerings kostnad på 5000:-.  
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9.6 Tidsplan  

Om ett halvår kommer produkten att finnas tillgänglig på marknaden. Det närmaste halvåret 

kommer mycket fokus att läggas på att hitta investerare och samarbetspartner som kan gå in 

med de ekonomiska resurserna för att produkten ska kunna utvecklas. En programmerare som 

har rätt kompetens inom detta området behöver även anställas i verksamheten. Det är även 

viktigt att i ett tidigt skede skapa relationer med potentiella leverantörer för att få ett bra pris 

på tilltänkta komponenter. 

 

Inom två år siktar ProInspect att med hjälp av forskning och utveckling kunna lansera det första 

konceptet som presenterades i kapitel 7.3.1. Detta koncept ska då stå redo för marknaden och 

konkurrera med befintliga mätmetoder som används i industrier.  

 

Om 5 år siktar man på att ha skapat ett väletablerat företag och ett varumärke som är 

konkurrenskraftigt inom kvalitéts och kontrollsystem. En vision är att lyckas få 

företagens affärssystem att samarbeta med Proinspect för att i ett tidigt skede 

identifiera och förebygga flaskhalsar och driftstopp. Detta ska bli en effektiv kedja som 

arbetar utefter arbetssättet Lean Production. Visionen är att att kunna styra hela företaget 

under ett och samma lokala intranät där alla enheter är uppkopplade med varandra 

och kan varna och indikera vad som händer på olika avdelningar. Exempelvis så ska 

planeringsavdelningen kunna få en indikation direkt på om en maskin behöver service. 

I ett tidigt skede ska då planeringen kunna ändra en tillverkningsorder och planera 

utefter det kommande service/ driftstoppet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Hållbar utveckling  

Hållbar utveckling är en viktig aspekt att ta hänsyn till i ett produktutvecklingsprojekt. En 

produkt ska inte bara tillfredsställa ett tillfälligt behov utan den ska inte äventyra 

nästkommande generationers möjlighet till att tillfredsställa sina behov. En produkts livscykel 

är en viktig faktor att analysera utifrån de tre perspektiven som beskrivs i detta kapitel.  
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10.1 Sociala aspekter 

Genom att vara i framkanten av nya teknologier och industri 4.0 öppnar detta upp nya 

möjligheter för tillverkningsindustrier. Produktioner kommer att bli mer flexibla tillsammans 

med en ny avancerad teknik och detta kommer att generera en mer hållbar arbetsplats för de 

anställda. En anställds omständigheter ändras i takt med hur digitalisering påverkar samhället. 

Industrier idag har en blandad åldersgrupp och den äldre generationen kan ibland ha en kritisk 

attityd mot digital teknik och tycka det är svårhanterligt. Det ProInspect bidrar med är en enkel 

och lätthanterlig plattform där det inte krävs någon utbildning eller speciell kompetens för att 

kunna använda sig av produkten. 35 

 

Genom att lägga mindre tid på rutinkontroller och skapa en tydligare klarhet i arbetsprocesser 

medför att verksamheter lättare kan hantera mänskliga resurser och på så vis effektivisera sin 

verksamhet. Det som spelar en viktig roll när det kommer till att implementera en ny teknik i 

en redan befintlig verksamhet är huruvida människor och teknik kommer att samordnas.  

 

Många delar i industrin effektiviseras idag genom automatisering, däremot är vissa delar i 

tillverkningsprocesser helt beroende av mänsklig arbetskraft. När det kommer till specifika 

arbetsmoment kommer inte fysisk personal kunna ersätta smarta digitaliserade verktyg då den 

mänskliga interaktionen är det som krävs för ett bra resultat. Proinspect reducerar inte den 

mänskliga arbetskraften utan fokuserar på att utveckla verksamheten i takt med industri 4.0. 

ProInspect kräver alltså fortfarande fysisk arbetskraft men underlättar för bland annat  

operatörer som tar sig an nya arbetsmoment. Produkten ska även få människor att kunna 

integreras snabbare i vårt samhälle då det går att få beskrivande arbetsmoment på önskat språk 

så att alla ska få samma förutsättningar till att förstå och bli förstådd. 36 

 

10.2 Ekonomiska aspekter 

Det tillkommer ständigt nya produkter i dagens samhälle och ständiga förändringar samt 

förbättringar sker i Sveriges industrier. Sverige är ett industriland och kategoriseras som ett av 

världens rikaste länder. De privata företagen som finns i Sverige står för 90 procent av landets 

industriella produktion. Sverige har ett mycket modernt distributionssystem vilket bidrar till 

goda interna och externa kommunikationer. Det gör att Sverige har ett mycket aktivt näringsliv 

som ständigt utvecklas. 

 

Forskning har lagts på diverse olika områden men en stor del har lagts på entreprenörskapets 

ekonomi med anledning till att nya företag med nya ideer hjälper näringslivets utveckling 

framåt. Ungefär 18 % av Sveriges befolkning jobbar mot industrin av olika branscher. Industrin 

i Sverige är i många fall i framkanten vad det gäller produktion, forskning, innovation och 

internationell konkurrens.“ En rättvisare bild av industrin” utförd i samarbete mellan IF-

 
35 http://www.naringslivsforskning.se/naringsliv-och-forskning.html  
36 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827116307909 
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metall, Almega, Sveriges ingenjörer och Unionen gjorde en rapport bland annat om att 

industrin har en helt annan struktur i nuläget än vad den hade förr i tiden men det är en 

avgörande tillväxt för Sverige och konkurrenskraften.  

 

Ett långsiktigt arbete genererat att nya produkter föds fram och det ger en möjlighet att vara 

först ut i på världsmarknaden. Proinspect ger en tydlig antydan på en innovativ lösning  där 

nya teknologier och digitalisering vidgar vyerna ytterligare mot industrin. Genom att använda 

en applikation på en smartphone behövs inte dyrt material köpas in för företaget och det behövs 

heller inte läggs stora summor på utbildning av personal till att utföra nya arbetsmoment. Ett 

hållbart resursutnyttjande av material samt en ekonomisk besparing för företaget bidrar till en 

mer balanserad ekonomisk tillväxt och ett mer hållbart samhälle. 37 

 

10.3 Ekologiska aspekter  

En produkts livscykel är en viktig faktor att ta hänsyn till när det kommer till att värna om 

miljön. Ju mer vi konsumerar desto mer tas det på jordens resurser och som produktutvecklare 

är det då viktigt att försöka hitta material och komponenter som är skonsamma mot miljön och 

försöka få en lång hållbarhet på produkten. Proinspect har en låg inverkan på miljön med tanke 

på att själva produkten bygger på en mjukvara som är uppkopplad mot ett moln som sedan körs 

med hjälp av en Ipad. Livslängden för en ipad är genomsnitt fyra år enligt studier. Med tanke 

på att det har valts en produkt med en lång livscykel så bidrar detta till en låg miljöpåverkan 

med ett hållbarhetstänk.   

 

Genom att göra manualer digitala som tidigare varit i pappersform så minimerar detta 

konsumtionen av papper. Detta bidrar till ett hållbart och strukturerat arbetssätt. Se bilaga 12. 

Globalisering och internationell handel för industrier spelar även en viktig roll i detta projekt.  

 

ProInspect är en komplex produkt som har krävt mycket djupgående forskning kring nya 

teknologier och där länder som USA och Tyskland har varit ledande inom automation och 

Augmented reality och detta är en av grundpelarna för ProInspect.  

 

Globaliseringen bidrar till att mer regler, normer, lagar, handelsavtal och politiska beslut 

kommer att behöva tas hänsyn till beroende på vilket land man vill implementera produkten i.  

 

10.4 Arbetsmiljö 

Produkten ska främst rikta in sig på den svenska industrin och produkten kommer att 

utvecklas i Sverige. Detta ger en möjlighet till att kunna kontrollera en rättvis arbetsmiljö. 

Det kommer även i framtiden vara viktigt för projektgruppen att kunna uppfylla kraven som 

ISO certifieringar kräver. De komponenter som kommer att köpas från internationellt 

 
37https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/naringslivets-

investeringar/investeringsenkaten/pong/statistiknyhet/investeringsenkaten-februari-2017/ 
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kommer att väljas med omsorg och även där främja goda arbetsvillkor. Projektgruppen ser  

produkten  främst från användarens perspektiv och känner därför en plikt att produkten inte 

förknippas med dålig etik och moral.  

 

10.5 Lika villkor 

ProInspect ritkar sig främst mot processindustrier som genomför mycket mätningar. De 

funktionella som produkten erbjuder kommer att bli anpassat efter användarens behov och 

önskemål. Detta medför en produkt med stor potential till att passa en bred målgrupp. 

Produkten kommer att bidra till ett effektivare arbetssätt där fler personer på företaget kan 

känna sig delaktiga utan någon tidigare erfarenhet eller utbildning inom mätteknik.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Diskussion & Reflektion 

I detta kapitlet så tas diskussioner och reflektioner upp kring projektet samt arbetet kring 

produkten. Det diskuteras även om produktens framtidsvision.   
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11.1 Produkt och programvaran 

Efter hårt arbete lyckades ett färdig koncept tas fram trots begränsad teknologi och brist på 

bakomliggande forskningen angående detta område. Trots att projektet har ändrats och fått 

avgränsas så kunde ändå ProInspect uppnå de mål som specificerades i början. 

 

11.1.1 Positionering  

Utifrån Porters Five Forces framgår det att produkten inte har några hot från andra aktörer på 

marknaden, på grund av att det är en ny teknologi som har implementeras i industrin. Däremot 

så har produkten andra konkurrenter gällande kvalitetskontroller och mätning.  

 

Digitalisering och nya tekniker har en värdefull betydelse när det kommer till att utveckla och 

effektivisera verksamheten. Den kontinuerliga utvecklingen av nya tekniker gör att Proinspect 

positionerar sig stabilt på marknaden men att det kan komma upp nya smarta lösningar från 

andra aktörer. 

 

För ProInpect handlar det även om att skapa starka kundrelationer, kunna möta deras behov 

och skapa nya möjligheter med produkten. Det genererar en bättre eftermarknad och nöjda 

kunder.  

 

11.1.2 Utvecklingsmöjligheter 

Produkten är idag framtagen för att skapa en demonstration om hur det kommer att fungera i 

praktiken och i nuläget så demonstreras med hjälp av Schneider Electrics programvara AOA 

förslag på vad användaren kan tänkas ha för funktioner. När programvaran är komplett i 

framtiden så ska kunden själv kunna välja vilka funktioner och vad innehållet ska bestå utav. 

Projektgruppen började själva att programmera applikationen efter onlinekurser för att skapa 

en förståelse för programmet. Det man kan konstatera är att det är fullt  möjligt att fullborda en 

egen programmering. Det som behövs då är kompetens, tid  och pengar, vilket har varit en 

begränsande faktor i projektet.  

 

Gällande objektigenkäningen som nämns i kapitel 7.3.1  finns det stora möjligheter att inom 

en snar framtid hitta en lösning med teknologin Augmented Reality. I programmen Unity och 

Vuforia finns det stora möjligheter att kunna utveckla och forska fram en lösning som 

möjliggör Koncept 1. På grund av att projektet nådde teknikens ståndpunkt i nuläget så har 

Augmented Reality en hög pågående utveckling och inom snar framtid kommer förmodligen 

funktionerna som eftersöks att finnas. Skulle denna funktion utvecklas kommer ProInspect vara 

en revolutionerande produkt inom både kvalite och mätning.  

 

I den befintliga produkten används som tidigare nämnt ett skjutmått för att kontrollera 

mätningarna, detta visualiserar hur den framtida utvecklade tekniken ska kunna minimera 

komponenterna och ersätta mätinstrumenten. En ytterligare utvecklingsmöjlighet är att ersätta 

ipaden med ett par Augmented Reality glasögon, som man enkelt tar på sig, friar båda händerna 

och kan enkelt utföra kontroller.  
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11.1.3 Framtid  

Projektgruppen är mycket nöjda med produkten och projektets slutresultat. Produkten har idag 

stora utvecklingsmöjligheter samtidigt som produkten ligger rätt i tiden då Sveriges industrier 

växer och vilken effekt som digitaliseringen bidrar med.    

 

Genom att erbjuda ett enkelt koncept för att underlätta vid kvalitetskontroller och samtidigt 

skapa  digitala instruktioner bidrar detta till ett lätthanterligt arbetssätt som alla på företag kan 

utföra utan utbildning eller kompetens.  

 

De marknadsundersökningar som har gjorts stärker att produkten är rätt i tiden, att den skulle 

täcka ett behov och att det är ett bra verktyg för just kvalitetskontroller. Projektgruppen har 

även en vision om att ProInspect ska få ett ISO 9001 certifikat inom en snar framtid.  
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13. Bilagor 

 

Bilaga 1 - Budget  
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Övriga komponenter har projektgruppen fått låna av Schneider Electric för att kunna 

sammanställa produkten.   

 

 

Bilaga 2 - Gantt-schema  

 
 

Bilaga 3 - Riskanalys  
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Bilaga 4 - Visuell planering  
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Bilaga 5 -  FMEA-analys  

 
 

 

 

 

Bilaga 6 - SWOT-analys  
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Bilaga 7 - Porters five forces  

Kundens förhandlingsstyrka - relativt hög 

I takt med att industrin digitaliseras så är det många företag som vill vara i framkanten med 

deras verksamheter. Det finns inte tidigare någon liknande produkt ute på marknaden som 

erbjuder det ProInspect gör. Det är en enkel lösning för att effektivisera kvalitetskontroller som 

vanligtvis tar lång tid och kräver mycket resurser. I och med att det inte finns några liknande 

aktörer på marknaden som erbjuder denna typ av tjänst bidrar det till att kunden som ska 

använda sig av ProInspect bestämmer marknadspriset till en början och detta medför att 

förhandligsstyrkan är relativt hög.  

 

Leverantörers förhandlingsstyrka – hög  

Som kund kan du köpa ett komplett paket av ProInspect, då finns det effektiva leverantörer 

som levererar PLCn, olika typer av protokoll till industrin samt Ipads. Schneider Electric står 

som leverantör av PLCn och de är världsledande inom detta. Det finns ett stort antal 

leverantörer av Ipads så när ett komplett paket av ProInspect ska levereras så anses 

leverantörernas förhandlingsstyrka hög.  

 

 

 

 

 

 

 

Substitut för varan eller tjänsten - relativt svag 
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Det finns inte ett stort utbud av tjänster som erbjuder denna typ av effektivisering mot industrin.  

Den kontinuerliga utvecklingen av industri 4.0 och digitalisering av industrin bidrar till att 

företag vill vara med i utvecklingen och vill därför testa nya teknologier. Det minimala utbudet 

gör att substitutens förhandlingskraft värderas som mycket låg vilket gör att priserna inte 

pressas i nuläge och det skapas heller inte någon konkurrenskraft.    

 

Konkurrens från nya aktörer - svag 

I nuläget så finns det ingen potentiell aktör med liknande koncept och detta leder till att man 

kan ta marknadsandelar och på så vis få ett försprång på marknaden. Till följd av 

teknikutveckling så kommer det nog inte dröja länge tills det dyker upp fler aktörer.  

 

Konkurrens mellan befintliga aktörer - svag  

Det finns inga befintliga konkurrenter i nuläget för ProInspect men i takt med att digitalisering 

och nya teknologier växer fram så kommer troligtvis konkurensklimatet att ändras. Fler aktörer 

blir upplysta om tekniker som tidigare inte har varit tillräckligt mogna för att implementera 

mot industrin. ProInspect behöver inte i nuläget ta hänsyn till befintliga aktörer men det gäller 

att fortsätta ligga steget före i teknikutvecklingen för att kunna erbjuda skräddarsydda och 

kostnadseffektiva lösningar till kunder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 8 - PEST-analys  
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Politiska: 

År 2025 kommer Sverige att ligga långt fram i utvecklingen när det kommer till utnyttjandet 

av digitaliseringens möjligheter. Nya användningsområden för informationsteknik kommer att 

påverka samhällsutvecklingen och även människors vardagsliv. Sveriges regering strävar efter 

att bli världsledande när det kommer till att utnyttja möjligheterna till digital transformation. I 

takt med digitalisering så tror många att robotar och maskiner kommer att ersätta mycket av de 

jobb som finns ute på arbetsmarknaden idag. Enligt en rapport från amerikanska 

analysföretaget Gartner så kommer inte det att inträffa. Var femte anställd kommer istället att 

ha hjälp av teknikens utveckling i sitt jobb redan år 2022.38 De bedömer även att tekniken 

kommer att öka den svenska tillväxten och skapa 3 000 000 nya arbetstillfällen år 2030. De 

jobben som kommer att försvinna i första hand är tunga eller monotona jobb som kan tas över 

av maskiner och algoritmer som ett sätt att spara tid och kraft.39 

 

 

Sociala: 

Digitalisering medför en ökad kunskap, ökat informationsflöde och även bidrar till ett förändrat 

arbetssätt. I en undersökning gjord av SKF intervjuades 400 personer som jobbar inom svensk 

industri.40 En av frågorna som skulle besvaras var hur viktigt de anser att svensk industri satsar 

på Industri 4.0. Det resulterade i att 80 % av personerna som deltog i undersökningen håller 

med i stor eller mycket stor utsträckning. Detta är ett tecken på att folk är upplysta om vad det 

 
38 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-05-28-gartner-says-the-future-of-self-

service-is-customer-l 
39 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ai-tar-over-sa-far-du-din-lon 
40https://www.skf.com/se/ingenjorskonst/undersokning-hur-langt-har-svensk-industri-kommit-inom-

industri-4-
0/?gclid=CjwKCAjw583nBRBwEiwA7MKvoOnfmduT_UBjmxQ6dFOE2p1fRwn0MGdKhy3ofdREJ-
IOiDJbhFCwhBoCv0gQAvD_BwE 
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innebär och vill vara en del av en ny industriell revolution. Digitalisering ersätter idag 

produkter, ytor, resor och transporter samt effektiviserar processer och aktiviteter. Detta stödjer 

en mer resurseffektiv konsumtion i sin helhet och detta bidrar till en minskad miljöpåverkan.  

 

Ekonomiska: 

Nya tekniker och digitalisering har en stor påverkan på samhällsekonomin. Långsiktiga 

investeringar i ett mer hållbart företagande där nya innovationer har tagits fram och bidragit till 

ett mer effektivare resursutnyttjande genererar en god ekonomi för näringslivet och företagen. 

Regeringen presenterar en strategi för hur digitalisering politiken ska bidra till en 

konkurrenskraft, ekonomiskt och miljömässig hållbar utveckling. Målet är att sverige ska vara 

bäst i världen på att använda digitaliseringen möjligheter.41 Detta ska generera nya jobb och 

regeringen har som ett av delmålen till att skapa en mer hållbar utveckling att Sverige ska ha 

Europas lägsta arbetslöshet år 2020.  

 

Tekniska: 

De tekniska lösningarna som ständigt implementeras i samhället förändrar och utvecklar 

människans liv. Genom omformade hela branscher och skapelse av nya affärsmodeller. På 

grund av en snabb teknisk utveckling möjliggör man nya innovationer som berör allt från 

internet, kommunikation och vardagen. Utvecklingen fortsätter i högt tempo med mängder av 

nya produkter och tjänster som är baserade på digital teknik. Ständigt utvecklas nya 

teknologier, där bland det nya fenomenet Augmented Reality. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/05/for-ett-hallbart-digitaliserat-sverige---en-

digitaliseringsstrategi/ 
42 https://elisabetlagerstedt.com/teknisk-utveckling/ 
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Bilaga 9 - Certifikat  
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Bilaga 10 - Programmeringskoder - Koncept 2  

Observera att bilagan är borttaget eftersom det innehåller information som är sekretessbelagd. 

 

 

 

Bilaga 11 - Komponenter  

Komponent lista som används i systemet med uppskattade priser. 

 

 
  

● PLC – lånad av Schneider Electric  

● Ipad – Från egen bruk  

● Router – lånad av Schneider Electric  

● IPC – lånad av Schneider Electric  

● Skjutmått – Inköpt hos Edeco  

● Programvara och licens – lånad av Schneider Electric 
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Bilaga 12 - Kalkyl - Pappersförbrukning  

När det kommer till tillverkning av detaljer så räknar man på att två stycken detaljer produceras 

på två minuter. Det genererar 60 st detaljer per timme. En tillverkningsorder för denna 

produkten ligger i detta fallet på 400st detaljer. Det gör att en tillverkningsorder tar ungefär 6-

7 timmar att köra. Det blir ungefär 4st körningar per dygn. 

  

En maskin använder sig av ungefär 32 stycken papper på en dag. När företaget kör maximal 

utnyttjande av deras maskiner så har de 30 stycken igång samtidigt. Detta genererar då i 960 st 

papper per dag. 

  

Alla dessa papper ska sorteras, arkiveras och kontrolleras för att i sin tur granskas av 

kvalitetsavdelningen. Detta är ett arbete som görs dagligen. Mycket av dessa papper hamnar 

även i papperskorgen. Se bilaga. Skulle företaget i sin tur använda 30 stycken maskiner varje 

dag så genererar det 960 st papper per dag, som i sin tur ska sorteras, lagras och granska för 

kvalitésavdelningen varje dag. 
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Bilaga 13 - Marknadsundersökning - Digitalisering  

1. Digitalisering och Industri 4.0 är utformat i ett antal steg för att stödja företag i sin utveckling 

till att bli mer digitaliserade, Är detta något ni har tillämpat i er verksamhet? 

  

2. Vilka möjligheter ser ni att digitalisering kan tillföra för just er verksamhet? Ex ökar det 

kundvärdet effektivisera processer, höjer kvaliteten?  

 

3. Har ni investerat i nya tekniker ex robotar? Om ja, har det varit lönsamt för er eller inte? Har 

ni någon specifik budget som bara går till utveckling av er verksamhet?  

 

4. Att digitalisera en verksamhet kräver ett systematiskt tillvägagångssätt, eventuellt ett 

förändrat ledarskap och ett helt nytt tankesätt inom industrin, är detta något ni kan ge konkreta 

exempel hur ni har gått tillväga?  

 

5. Vilka svårigheter ser ni med att implementera nya teknologier i er verksamhet? Är det något 

ni vågar satsa på eller är ni mer avvaktande och ser hur det utvecklas för andra företag?  

 

6. Tänker ni att digitalisering är något ni vill jobba på under en längre tid eller något kortsiktigt? 

Vad har ni för syfte och plan med det?  

 

7. Hur ser ni att digitalisering kan komma att gynna ert företag?  

 

Tack så mycket för att ni ville vara med och medverka i undersökningen !  

 

// Linnea Sagerström & Lina Johansson  
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Intervju med Matthias Arvidsson, jobbar på Mercado production som platschef.  Han 

fick svara på 7 frågor om digitalisering och hur de tillämpar det i sin verksamhet. 

 

1. Digitalisering och Industri 4.0 är utformat i ett antal steg för att stödja företag i sin utveckling 

till att bli mer digitaliserade, Är detta något ni har tillämpat i er verksamhet?  

Nej vi har inte jobbat efter industri 4.0  

 

2. Vilka möjligheter ser ni att digitalisering kan tillföra för just er verksamhet? Ex ökar det 

kundvärdet effektivisera processer, höjer kvaliteten?  

Vi kan absolut förbättra oss med hjälp av digitala kvalitetskontroll verktyg. Vi har tex tittat på 

att använda scanning i mätning av detaljer som kontrollerar mot cad underlag. Den tekniken 

går att utveckla på många ställen i en tillverkande produktion, utmaningen blir för oss som 

jobbar med små serier att det är många konfigurationer och olika moment som kostar tid och 

pengar att driva igenom det på. Med enklare vision teknik kan man kontrollera basic saker som 

att alla hål är med osv 

.  

3. Har ni investerat i nya tekniker ex robotar? Om ja, har det varit lönsamt för er eller inte? Har 

ni någon specifik budget som bara går till utveckling av er verksamhet?  

Vi har haft svetsrobotar i verksamheten sen 15 år tillbaka och plockrobot sen 3 år tillbaka. 

Robot idag är ingen fråga om utan hur många, vi tittar just nu på inköp av kollaborativa robotar 

och ska köpa inom de närmaste veckorna. Vi budgeterar inget men har heller inga 

begränsningar när det är ett givet fall där automation är rätt. Målet är att kunna tillverka mer 

med den personal vi är och öka utan att behöva anställa mängder av folk.  

 

4. Att digitalisera en verksamhet kräver ett systematiskt tillvägagångssätt, eventuellt ett 

förändrat ledarskap och ett helt nytt tankesätt inom industrin, är detta något ni kan ge konkreta 

exempel hur ni har gått tillväga?  

Robot automation kräver att alla förstår fördelar med för att inte hamna i diskussioner om att 

maskiner tar jobb. Genom öppenhet och att sprida kunskap om vad det ger för fördelar får man 

med de flesta är min erfarenhet, att bara ställa ut en stor förändring brukar sällan funka vad 

man än gör. Hos oss har vi dessutom ett stort intresse för utveckling och det hjälper oss i resan 

såklart. 

  

5. Vilka svårigheter ser ni med att implementera nya teknologier i er verksamhet? Är det något 

ni vågar satsa på eller är ni mer avvaktande och ser hur det utvecklas för andra företag?  

Vi är relativt små och är därför inte först på nya tekniker men inte heller sist.  

Svårigheterna för oss är att vi har för lite tid så det går långsamt i stora förändringar men viljan 

är stor så det finns risk för frustration.  

 

6. Tänker ni att digitalisering är något ni vill jobba på under en längre tid eller något kortsiktigt? 

Vad har ni för syfte och plan med det?  

Digitalisering är inget man jobbar kortsiktigt med, man lever med det varje dag men det är klart 

att det trillar inte igenom nya projekt dagligen…  
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Digitalisering är på flera plan för oss, dels med robotar men även att hitta nyckeltal i statistik 

form automatiskt spar värdefull tid så där försöker vi jobba också.  

 

7. Hur ser ni att digitalisering kan komma att gynna erat företag?  

Det är en ren överlevnads fråga för ett tillverkande företag idag, både för effektivisering men 

även för att attrahera nya unga medarbetare.  

 

Bilaga 14 - Marknadsundersökning - ProInspect  
Vad är ProInspect och vad erbjuder det? 

ProInspect är framtaget i syfte att effektivisera kontrollprocesser mot industrin. Ett verktyg som 

innehåller en applikation som kunden själv utvecklar utefter egna behov och önskemål. Genom 

att tillföra operatörerna kunskap via digitala instruktion, redan vid första kontrollen resulterar 

det i att processen effektiviseras och bidrar till ett kostnadseffektivt verktyg.  

 

Det ProInspect tillför till er industri är att kunna skapa digitala instruktioner som visualiseras 

via applikationen. Systemet går även att koppla ihop med ett mätdon exempelvis ett skjutmått 

som kan överföra data i form av realtidsdata direkt in i applikationen. Detta medför att man 

kan kontrollera operatörens utförande redan vid kontroll-stadiet och låta operatören erhålla 

information om mätkontrollen har utförts på rätt sätt. Operatörer får exempelvis en notis om 

detaljen är innanför rätt tolerans eller om detaljen ska kasseras för att den är utanför ramarna.  

 

En databas skapas och lagrar då dessa kontroller så att man enkelt kan gå tillbaka och kolla på 

tidigare mätningar. Detta underlättar kvalitetsarbetet då databasen gör att man kan lokalisera 

operatören som utfört kontrollen vid ett specifikt tillfälle samt kunna spåra olika batch-nummer 

för att se tidigare kontroller. ProInspect erbjuder även digitala manualer för att slippa det i 

pappersform och hanteringen kring det. Manualer kommer oftast bara i ett eller två språk 

dessutom och för att få fler människor med olika moderspråk att få samma möjligheter att 

kunna förstå och utföra arbetsmomenten och känna sig integrerade i organisationen. 

  

Svara gärna så utförligt det går på frågorna nedan:   

  

1.   Är detta något er verksamhet skulle vara intresserade av att testa mot er industri? 

Fördelar samt nackdelar med produkten?  

  

2.   Vad tycker ni är rimligt att denna produkt ska kosta att köpa in?  

  

3.   I vilket område skulle produkten komma att användas inom i er verksamhet?  

  

4.   Hur många timmar lägger ni idag på att kontroll och kvalitetssäkring kring era 

produkter?  

  

5.   Har er verksamhet många olika modersmål och tror ni det hade underlättat då 

att kunna få manualer på fler språk?  
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Intervju med Janne Lönneberg, VD på företaget Turnab. Han fick svara på 

marknadsundersökning gällande ProInspect.  

 

1. Är detta något er verksamhet skulle vara intresserade av att testa mot er industri? 

Fördelar samt nackdelar med produkten? 

Ja vi tror att det finns behov av detta. Styra mätprocessen, många har ibland svårt att 

tyda toleransområderna och blandar ihop 0.1 och 0.01.  

Spårbarhet.  

Nackdelar är svårt att uttala sig om produkten innan man har provat  

2. Vad tycker ni är rimligt att denna produkt ska kosta att köpa in? 

Det finns liknande produkter som inte är appstyrda (Mitutoyo,Tesa), de ligger på ca 

2500:-. Finns även optisk mätning, där mätningen på samtliga mått tar 6 sekunder och 

där får du samma mätmetod oavsett vilken operatör som gör det. Dessa startar dock på 

ett pris av 200.000 och då ingår mätmaskinen också. 

3. I vilket område skulle produkten komma att användas inom i er verksamhet?  

Regelbunden mätning vid produktionstillfället.  

4. Hur många timmar lägger ni idag på att kontroll och kvalitetssäkring kring era 

produkter? 

60% av brutto tiden  

5. Har er verksamhet många olika modersmål och tror ni det hade underlättat då att kunna 

få manualer på fler språk? 

Svenska, finska, vietnamesiska, tyska och arabiska. Då vi endast är 12 anställda, störst 

behov för oss i dagsläget är arabiska.  

 

Intervju med Thorbjörn Sagerström , VD på DS-smith packaging Sverige och Norge. 

Han fick svara på nedanstående frågor om vad han tycker om ProInspect och hur det 

kan tillämpas i deras verksamhet. 

  

 

1. Är detta något er verksamhet skulle vara intresserade av att testa mot er industri? 

Fördelar samt nackdelar med produkten?  

DS Smith har idag ett relativt nytt liknande system, In-Process-Control, kallat FIT-test. 

Här mäter vi produktens kvalitet och egenskaper direkt ur produktionen vid 3 olika steg. 

Behovet av denna processmätmetod har ökat kraftigt i takt med ökade kvalitetskrav från 

våra kunder. Mycket viktigt är att operatören på ett lätt sätt kan följa produktionen och 

kvalitén i realtid och agera när justeringar behöver göras. Ju snabbare vi kan göra 

mätningen i processen desto mindre spill får vi. 

2. Vad tycker ni är rimligt att denna produkt ska kosta att köpa in? 

Kostnaden för inköp av denna process-kontroll måste ställas i relation till 

kvalitetskostnaden/reklamationskostnaden. Vårt företag har investerat hittills ca 500 

000 sek i utrustning och utbildning av operatörer. 

3. I vilket område skulle produkten komma att användas inom i er verksamhet? 
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Vi har tre steg i vår verksamhet 1) wellmaskin 2) tryck 3) konvertering. Vi mäter efter 

varje delsteg för att säkerställa produktens egenskaper jämfört mot specifikation. På så 

sätt undviker vi att skicka felaktiga produkter till kund. 

4. Hur många timmar lägger ni idag på att kontroll och kvalitetssäkring kring era 

produkter? 

Svårt att uppskatta! Men, ca 30 minuter per 8/tim skift. Kan bli betydligt mer tid 

beroende på seriestorlekar.  

5. Har er verksamhet många olika modersmål och tror ni det hade underlättat då att kunna 

få manualer på fler språk? 

Ja, det hade varit ett bra komplement. 

 

 

 

 

 

  

Bilaga 15 - Konkurrentanalys  
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